
Regulamin realizacji zajęć  i innych zadań szkoły
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.  w Grudziądzu 

od 19 października 2020 r.

W związku z Rozporządzeniem MEN z 16 października 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zgodą 
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie pismem z dnia 21 września 
2020 r. w sprawie zorganizowania nauczania w formie łączonej dla Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Grudziądzu wprowadza się następujący regulamin 
realizacji zajęć i innych zadań szkoły.

I.  1. Zajęcia z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego, akompaniamentu 
mogą się odbywać  w systemie łączonym – stacjonarnie w budynku szkoły lub 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. O formie prowadzonych zajęć decyduje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela 
w porozumieniu z kierownikiem sekcji.

II. 1. Zajęcia ogólnomuzyczne

- w klasach I - III c6  zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki oraz I-II c4 – zajęcia 
  z kształcenia słuchu i audycji odbywają się stacjonarnie w szkole.
- w klasach IV - VI c6 oraz III – IV c4 – zajęcia z kształcenia słuchu oraz audycji 
   odbywają się w formie łączonej
- w klasach I - VI szkoły II stopnia wszystkie zajęcia ogólnomuzyczne w formie 
   zdalnej

Zajęcia zdalne z powyższych przedmiotów odbywają się z wykorzystaniem 
platformy umożliwiającej prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym.

2. Zajęcia chórów, orkiestr, zespołów odbywają się zdalnie z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 

III. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do składania raportów z przeprowadzonych 
zajęć zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych z uwzględnieniem informacji o realizacji
programu nauczania. Sprawozdania należy składać drogą mailową co dwa tygodnie 
do kierowników sekcji.

IV. W sytuacjach szczególnych (m.in.  kwarantanna ucznia, nauczyciela lub inne 
nieprzewidziane okoliczności) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na prowadzenie 
zajęć w systemie zdalnym na wniosek nauczyciela.  

V. Od 19 października 2020 r. fakt przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym 
nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.


