
Zebrane zasady nauki i pracy w ZPSM nr 4 w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania Szkoły 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

obowiązujące od 1 lutego 2021 r. 

Klasy I-III OSM I st. uczą się stacjonarnie w pełnym zakresie.   

Pozostałe klasy uczą się nadal zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

obowiązują dotychczasowe plany zajęć zdalnych. 

Konsultacje, nagrania 

Dla wszystkich uczniów z klas 4-8 OSM I st. oraz klas I-V OSM i PSM II st. mogą być organizowane 

konsultacje z instrumentu głównego w wymiarze 1 lekcji w tygodniu.  

Dla dyplomantów z VI klasy OSM i PSM II st. mogą być organizowane konsultacje z instrumentu 

głównego, również z udziałem akompaniatora, w wymiarze 2 godzin w tygodniu jednorazowo (3 

godzina - w formie lekcji zdalnej); zajęcia z akompaniatorem - podczas lekcji instrumentu lub osobno.    

Dla dyplomantek z Wydziału Rytmiki będą prowadzone konsultacje praktyczne z rytmiki i zespołu 

rytmiki, wg planu ustalonego przez nauczycielki (pozostałe zajęcia – zdalnie).  

Konsultacje dla zespołów kameralnych – o zgodę na takie zajęcia występuje nauczyciel, utrzymujemy 

preferencje dla zespołów przygotowujących się do konkursów.  

Nagrania konkursowe oraz próby do koncertów będą organizowane na dotychczasowych zasadach  

(na wniosek nauczyciela, za zgodą dyrektora). 
 

Uwaga! Konsultacje z przedmiotów muzycznych powinny odbywać się z dostosowaniem do planów lekcji 

zdalnych.  

Pisma w sprawie konsultacji, nagrań i prób nauczyciele składają na adres 

k.zdunczyk@szymanowski.edu.pl 
  

Przedmioty ogólnokształcące 

• Konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty - dla klasy VIII OSM I st.  

i klasy II OSM II st.  

• Konsultacje z przedmiotów maturalnych dla uczniów VI klasy OSM II st. 

mogą być organizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów, zdalnie lub stacjonarnie.  

Konsultacje organizują nauczyciele w porozumieniu z uczniami i rodzicami.  

 

Najważniejsze zasady sanitarne 

1. Do Szkoły nie mogą przychodzić osoby, które mają objawy infekcji dróg oddechowych, takie jak gorączka, 

kaszel, katar, ból gardła,  osłabienie itp.  

2. Nie mogą przychodzić do Szkoły osoby, których domownicy są chorzy na Covid-19, przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Każda osoba z objawami choroby będzie kierowana do izolatorium, aż do momentu bezpiecznego opuszczenia 

Szkoły.   

4. Obowiązuje dystans społeczny minimum ok. 2 m. 

5. W przestrzeni wspólnej obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.  

6. Uczniów obowiązuje zmiana obuwia oraz pozastawianie odzieży wierzchniej w szafkach.  

7. Uczniowie przychodzący na konsultacje, próby i nagrania nie mogą gromadzić się na terenie Szkoły. 

8. Do godziny 14.00 stołówka wydaje obiady dzieciom ze świetlicy. W tym czasie inne osoby nie powinny   

korzystać ze stołówki.   

28 I 2021 r. Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka 


