
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 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. 

1. KLASY 1-3 OSM I st.  
Wszystkie zajęcia zbiorowe będą odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, wg poprzednich planów lekcji zdalnych.  
Lekcje indywidualne z instrumentu będą się odbywały zdalnie, z użyciem narzędzi uzgodnionych 
przez nauczyciela i rodziców.  

Uwaga! W miarę potrzeb, Szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci osób 
zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 
realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. 
Podania w tej sprawie należy pilnie składać na adres b.janiczek@szymanowski.edu.pl  
(wg załączonego wzoru).  

2. Klasy 4-8 OSM I st., klasy I-V OSM II st. i PSM II st.   
Wszystkie zajęcia zbiorowe będą odbywały się zdalnie, wg poprzednio ogłoszonych planów lekcji 

zdalnych.  
Lekcje indywidualne z instrumentu będą się odbywały zdalnie, z użyciem narzędzi uzgodnionych 
przez nauczyciela i rodziców.  

3. Klasy VI OSM i PSM II st. (dyplomanci) 

Lekcje i próby w toku przygotowań do recitali dyplomowych mogą odbywać się w Szkole, jednak 
wymagają one obustronnej zgodą ucznia/lub rodzica ucznia niepełnoletniego oraz pedagoga 
(również akompaniatora).  
Uwaga! Zajęcia z dyplomantami zgłaszają nauczyciele na adres k.zdunczyk@szymanowski.edu.pl . 
Zgłoszenie musi zawierać informację o zgodzie wszystkich stron.      

W miarę możliwości zajęcia z dyplomantami należy organizować w dużych salach, aby możliwy 
był duży dystans społeczny.   

Komunikat w sprawie przeprowadzania dyplomów ukaże się oddzielnie.  

4. W najbliższym czasie zgody na nagrania będą wydawane tylko w tym przypadku, gdy termin 

konkursu przypada przed feriami wiosennymi.  

5. Próby i nagrania do Konkursu CEA odbywają się na dotychczasowych zasadach. Zajęcia te należy 
zgłaszać na adres k.zdunczyk@szymanowski.edu.pl .  
Zgłoszenie musi zawierać informację o zgodzie wszystkich uczestniczących osób (uczeń/rodzic, 
nauczyciel, akompaniator).       

Inne ustalenia  

• Szkoła dysponuje wolnymi laptopami, które może użyczyć uczniom, którzy nie dysponują takim 
sprzętem (można składać podania w tej sprawie).  

• Zgoda na ćwiczenie w Szkole będzie udzielana w ograniczonym zakresie, w pierwszej kolejności 
dla uczniów klas organów i perkusji.   

Dyrektor Szkoły Hanna Sawicka 
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