
Plan organizacyjny na maj i czerwiec 2021 r.  

 MATURY - 4, 5 i 6 maja 2021 r. (wt. - czw.) – dni maturalne są dla uczniów całej Szkoły dniami wolnymi 

od wszystkich planowych zajęć edukacyjnych, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych,  

z tym, że 6 maja (czw.) PSM II st. ma planowe zajęcia.   

Zajęcia muzyczne organizowane we wzajemnym uzgodnieniu rodzica/ucznia i nauczyciela (próby, 

nagrania, konsultacje) mogą odbywać się w tych dniach od godz. 12:30.   

KLASY 1-3 OSM I st. 

W dniach matur (4, 5 i 6 maja) Szkoła organizuje dyżury opiekuńcze dla uczniów klas  

1-3 OSM I st.   

Po maturach, tzn. od piątku, 7 V 2021 r., klasy 1-3 OSM I st. wracają do pełnej nauki stacjonarnej  

ze wszystkich przedmiotów. 

PSM II st. 

Do 30 maja 2021 r. – nauka zdalna.  

Zajęcia indywidualne na instrumencie, w tym praca z akompaniatorem, oraz zespoły kameralne do  

5 osób – mogą się odbywać 1x w tygodniu stacjonarnie (wg ustaleń z nauczycielami). 

Klasy IV-VIII OSM I st., OSM II st. 

Do 16 maja 2021 r. – nauka zdalna na dotychczasowych zasadach, oraz: 

• Możliwość organizacji 1x w tygodniu lekcji stacjonarnych z następujących zajęć: instrument główny  

i  zajęcia z akompaniatorem, zespoły kameralne do 5 osób.   

• Dla uczniów 6 klasy OSM I st. można organizować 2 lekcje w tygodniu z instrumentu w związku  

z egzaminami wstępnymi do szkół II st. 

• Możliwe są konsultacje stacjonarne indywidualne i w grupach do 5 osób dla uczniów przystępujących 

do egzaminów 8-klasisty z przedmiotów egzaminacyjnych.   

Od 17 do 28 maja 2021 r. – nauka w trybie hybrydowym 

Plan lekcji ogólnokształcących i z teorii muzyki w klasach 4-8 OSM I st. i I-V OSM II st. organizowanych  

w trybie hybrydowym w dniach 17-28 maja 2021 r. – w załączniku. 

Zajęcia muzyczne będą się odbywały stacjonarnie lub zdalnie, wg planów ustalanych przez nauczycieli  

w porozumieniu z rodzicem/uczniem, z dostosowaniem do planu zajęć zdalnych ogólnokształcących  

i teoretycznych.  

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. (wt. – czw.), w związku z egzaminami ósmoklasisty, 
nauczanie hybrydowe będzie przeprowadzone wg odrębnego planu w ten sposób, że:  

• zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i z teorii muzyki - odbędą się w trybie zdalnym 

(wg załączonego planu);  

• zajęcia muzyczne - odbędą się stacjonarnie lub zdalnie wg planów ustalanych przez nauczycieli w 

porozumieniu z rodzicem/uczniem, z dostosowaniem do planu zajęć zdalnych ogólnokształcących i 

teoretycznych.  

Zajęcia muzyczne w dniach egzaminów ósmoklasisty można organizować od godz. 12.30. 

Dzień wolny dla OSM I i II st. 18 V 2021 r. – odwołany. 



Wydz. Rytmiki – tryb hybrydowy od 17 maja 2021 r. będzie realizowany w poniższy sposób:  

rytmika i zespoły rytmiki w grupach 3, 4-osobowych, emisja głosu – stacjonarnie; 

pozostałe zajęcia - na przemian zdalnie i stacjonarnie, z dostosowaniem do planu innych zajęć. 

Szczegółowe plany będzie przekazywał Kierownik Wydz. Rytmiki.  

Próby/nagrania w Sali Koncertowej i Kameralnej – do 28 maja 2021 r. na dotychczasowych zasadach 

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 maja 2021 r. - od 31 maja 2021 r. planowana jest nauka 

stacjonarna dla wszystkich uczniów.  

 

Piątek, 4 czerwca 2021 r. po Bożym Ciele – planowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych,  

Szkoła zamknięta.  

 


