
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, od dnia 18 stycznia 2021 r. nauka w ZPSM im Grażyny 

Bacewicz w Koszalinie będzie realizowana w następujący sposób: 

1) w klasach I – III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – wszystkie zajęcia 

edukacyjne będą realizowane w trybie stacjonarnym, 

2) w klasach IV – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – zajęcia 

edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość; wszystkie zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne będą realizowane 

w formie on-line, 

3) w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia we wszystkich klasach – zajęcia 

edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość; wszystkie zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne będą realizowane 

w formie on-line, 

4) w Szkole Muzycznej I stopnia i Szkole Muzycznej II stopnia we wszystkich klasach 

–zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość; wszystkie zajęcia ogólnokształcące  

i ogólnomuzyczne będą realizowane w formie on-line. 

W przypadku uczniów klasy organów i klasy perkusji – zajęcia instrumentu głównego 

będą realizowane w sposób hybrydowy, tj. 1 lekcja – stacjonarnie, 1 lekcja – online. 

Dopuszcza się możliwość organizowania indywidualnych lub grupowych (w małych 

grupach) konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których 

uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego 

dla uczniów klas: IIx, IIy oraz VIx OSM II st. 

Dla uczniów klasy VIx OSM II st. będzie możliwe organizowanie konsultacji  

z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego. 

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami dotyczącymi organizacji nauczania  

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

od 18 stycznia 2021 roku. 

O wszelkich zmianach będziemy informować w kolejnych komunikatach. 

 
 
Dyrekcja  
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych   
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 


