
 
Zał. do Zarządzenia dyrektora ZPSM nr 4 z dnia 17 XI 2020 w sprawie organizacji nagrań do konkursów on-line   

A. Procedura organizacji nagrań do konkursów muzycznych on-line  

z uwzględnieniem obostrzeń epidemicznych 

 

1. W celu umożliwienia uczniom udziału w konkursach muzycznych organizowanych on-line, 

dyrektor lub wicedyrektor może wydać zgodę na dokonanie nagrania wideo.  

2. Zgodę wydaje się na pisemny wniosek nauczyciela, który należy przesłać na adres asystentki 

dyrekcji k.zdunczyk@szymanowski.edu.pl 

3. Wniosek musi zawierać: 

1) imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela, ewentualnie akompaniatora; 

2) nazwa konkursu i wyznaczony termin przesłania nagrania; 

3) proponowany termin sesji nagraniowej (dni, godziny), przy czym wcześniej należy 

sprawdzić dostępność Sali Koncertowej/Kameralnej. 

4. O zgodę na przeprowadzenie nagrania nauczyciel musi wystąpić z co najmniej  

3-dniowym wyprzedzeniem (dni robocze). 

5. W ramach organizacji nagrania przewiduje się możliwość zorganizowania dla ucznia dwóch sesji 

nagraniowych, każda do 2 godzin.  

6. Nagrania dokonuje nauczyciel. Nie wydaje się zgody na udział rodziców lub osób postronnych.   

7. Pomocą techniczną może służyć pracownik obsługi Szkoły (opiekun Sali Koncertowej/Kameralnej 

lub specjalista ds. obsługi sprzętu audiowizualnego). 

8. Plan nagrań będzie monitorowany przez kierownictwo i obsługę Szkoły, tak aby zapobiec 

zbytniemu zagęszczeniu osób przebywających na terenie Szkoły.    

9. W sytuacji zwiększonego zagrożenia dyrektor/wicedyrektor Szkoły ma prawo zmienić termin 

nagrania lub je odwołać.   

 

B. Najważniejsze zasady sanitarne obowiązujące przy organizacji nagrania  

1. Za przestrzeganie zasad sanitarnych odpowiada nauczyciel organizujący nagranie.   

2. Na nagranie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, 

nieobjęta kwarantanną ani izolacją domową, nieprzebywająca w domu z osobą objętą 

kwarantanną.  

3. W Szkole obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zakrycie nosa i ust maseczką.  

4. Nauczyciel pozostaje w maseczce podczas nagrania, uczeń zdejmuje maseczkę podczas gry.  

5. Należy zachować wymagany dystans, minimum 2 m.  

6. W razie potrzeby należy przeprowadzić dezynfekcję klawiatury fortepianu i/lub innych sprzętów.  

7. Obowiązuje 5-minutowe wietrzenie Sali co godzinę i przed wejściem kolejnego ucznia. 
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