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ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 
DYREKTORA 

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 
z dnia 23.03.2020 r.  

 

w sprawie: organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.493). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.492). 

 

§ 1.   

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczanie w Zespole Państwowych Szkól 

Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie będzie się odbywało z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

§ 2. 

Tygodniowy zakres treści nauczania przeznaczony do realizacji w poszczególnych klasach powinien  

uwzględniać: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia z uwzględnieniem 

możliwych trudności w samodzielnej nauce, różne warunki domowe; 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia; 

4) łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

§ 3. 

1. Kształcenie na odległość jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów ZPSM.  

2. Nauczanie odbywać się będzie zgodnie z planem lekcji przyjętym do realizacji od dnia 25 marca 

2020 r. do odwołania. Lekcje nie muszą się odbywać w systemie on-line w czasie rzeczywistym, 

wyznaczonym planem lekcji (i przerw). 

3. Lekcje będą prowadzone w systemie elastycznie dostosowanym do możliwości pracy zdalnej 

każdego ucznia. 

4. W czasie lekcji nauczyciel pozostaje z uczniami w kontakcie: on-line, prowadzi lekcje przez 

komunikator, telefon, na platformie edukacyjnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 
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5. Głównym narzędziem dokumentowania i potwierdzania przeprowadzenia przez nauczyciela zajęć 

jest dziennik elektroniczny MobiReg.  

6. Nauczyciele wychowawcy internatu, świetlicy, pedagog i bibliotekarz prowadzą rejestr czynności 

wykonywanych, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 4. 

1. Obowiązkiem nauczyciela w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły jest dalsza 

realizacja podstawy programowej.  

2. Dopuszcza się możliwość modyfikacji programu w taki sposób aby część kształcenia niemożliwa do 

realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogła być realizowana  

w klasach programowo wyższych. 

3. Materiały do realizacji podstawy programowej są udostępniane dla każdego ucznia drogą 

elektroniczną lub na stronie Szkoły http://zpsm.pl/materialy-dla-uczniow/. Dostęp do nich jest stały 

i uczeń, który nie uczestniczył w zajęciach może je wykorzystać w procesie samokształcenia. 

4. Należy tak planować pracę uczniów, aby nie przekraczała tygodniowego wymiaru godzin danego 

przedmiotu oraz wykorzystywać zróżnicowane zadania i rozmaite techniki przekazu. 

§ 5. 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane 

w szczególności: 

1) przez wykorzystanie: 

a) materiałów rekomendowanych przez MEN i MKiDN, Centralną i Okręgową Komisję    

Egzaminacyjną, 

b) materiałów emitowanych w telewizyjnych i radiowych pasmach edukacyjnych oraz 

internetowych portalach o charakterze edukacyjnym, 

c)  materiałów udostępnionych przez nauczyciela, 

d) platform z materiałami dydaktycznymi do wykorzystania w procesie e-learningu. 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (dziennik elektroniczny MobiReg, poczta 

elektroniczna, platformy komunikacyjne typu: Messenger, WhatsApp, Skype, ZOOM, Discord 

itp.); 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez ucznia w domu, szczególnie w przypadku uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-

kompensacyjnymi. 

2. Dobór środków dydaktycznych przy zastosowaniu formy kształcenia na odległość będzie 

uwzględniał zarówno bezpieczeństwo i higienę pracy jak i zalecenia medyczne odnośnie czasu 

korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon), instrumentu, ich dostępność w domu, jak  

i wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną. 

3. Za czuwanie nad prawidłowością tych działań będą odpowiedzialni wychowawcy klas oraz 

nauczyciele przedmiotu głównego. Wszelkie informacje o występujących w tym obszarze 

problemach będą kierowane przez rodziców w pierwszym rzędzie do wskazanych wyżej nauczycieli. 

§ 6. 

Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów: 

http://zpsm.pl/materialy-dla-uczniow/
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1) ocenianie w trakcie zajęć on-line aktywności i odpowiedzi uczniów; 

2) ocenianie prac pisemnych wysyłanych nauczycielowi;  

3) indywidualnych spotkań on-line (video, audio); 

4) inne ustalone z nauczycielem. 

§ 7. 

1. Komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi i nauczycielami (w tym  

wymiana wiadomości i informacji) będzie odbywała się w dzienniku elektronicznym MobiReg, 

poprzez pocztę elektroniczną (indywidualne adresy służbowe nauczycieli) oraz za zgodą 

rozmówców na platformach komunikacyjnych typu Messenger, WhatsApp, Skype, ZOOM, Discord 

i innych. 

2. Informacje dla uczniów lub rodziców o postępach uczniów w nauce, a także uzyskanych przez nich 

ocenach będą dostępne w dzienniku elektronicznym. 

§ 8. 

Dyrektor ZPSM ustali: 

1) warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 

trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197); 

2) warunki, sposób i termin przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa  

w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

§ 9.  

Zarządzenie wchodzi w życie 25 marca 2020 r. 

 

 

Anna Załucka 
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

 

 

 
Załącznikiem do Zarządzenia jest rejestr czynności wykonywanych w ramach realizowanej na 
odległość pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogicznej i działalności biblioteki 
 

 

Do wiadomości: 

1. Teresa Ogierman – wicedyrektor ds. ogólnokształcących i wychowawczych 

2. Wiesława Suszyńska – wicedyrektor ds. muzycznych 

 

 


