
Ograniczenie funkcjonowania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  

im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie w związku z pandemią COVID-19  

od 19 października 2020 r. 
 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. Dziennik Ustaw  

z 16 października 2020 r. pod poz. 1830. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 oraz komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 17 października 2020 r. https://cea-

art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/  

od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych  

im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie do czasu  pozostawania w strefie  żółtej  lub  czerwonej  w następujący 

sposób: 

SM I st. i SM II st. 

Rodzaj zajęć Rodzaj kształcenia Uwagi 

instrument główny 
przedmiot główny 

realizacja stacjonarna  

przedmioty ogólnomuzyczne 
akompaniament 
fortepian 
improwizacja 
dykcja i recytacja 
zespół rytmiki 
technika ruchu 

kształcenie hybrydowe 1 tydzień stacjonarnie 
1 tydzień zdalnie 
SM I st. w innym terminie niż  
SM II st. (wymiennie) 
 

zespoły kameralne 
chóry 
orkiestry 

kształcenie zdalne z 
wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

 

 

kl. I-VI OSM I st. i kl. I-II OSM II st. 

Zajęcia są realizowane stacjonarnie (na terenie Szkoły). 

klas III–VI OSM II st.  

Rodzaj zajęć Rodzaj kształcenia Uwagi 

instrument główny 
przedmiot główny 

realizacja stacjonarna  

technika ruchu realizacja stacjonarna zajęcia odbywają się wg planu 
bezpośrednio po zajęciach 
rytmiki 

zajęcia ogólnokształcące 
przedmioty ogólnomuzyczne 

kształcenie zdalne z 
wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

 

akompaniament 
fortepian 
improwizacja 
dykcja i recytacja 
zespół rytmiki 

kształcenie hybrydowe 1 tydzień stacjonarnie 
1 tydzień zdalnie 
ze względu na bardzo 
ograniczone możliwości 
prowadzenia zajęć online ze 
szkoły z powodów problemów 
technicznych 

zespoły kameralne 
chóry 
orkiestry 

kształcenie zdalne z 
wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000183001.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000183001.pdf
https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/
https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/


 

Uczniowie mieszkający w internacie 

Nie ma możliwości technicznych uczestnictwa w zajęciach on-line na terenie internatu.  

W związku z powyższym, nie ma też możliwości przebywania w internacie na dotychczasowych 

warunkach. W przypadku zamiaru uczestnictwa w lekcjach indywidualnych na terenie szkoły  

i ewentualnej potrzeby noclegu w internacie, należy zgłosić wychowawcy grupy chęć przyjazdu co 

najmniej 24 godziny wcześniej.  

Bardzo prosimy uczniów o jak najszybsze zalogowanie się na swoje konta G Suite, aby jak 

najwcześniej wykryć ewentualne trudności z komunikacją. Problemy z zalogowaniem się do konta G 

Suite proszę zgłaszać wychowawcy. 

 

 


