
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 2/2021 
Dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

 

Procedury dotyczące organizacji nauczania  

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

od 18 stycznia 2021 roku 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Celem niniejszych procedur jest: 

a) zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na terenie ZPSM, 

b) minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników, 

c) ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, 

d) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

§ 2. Organizacja pracy ZPSM 

1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie zależeć będzie od rozwoju 

sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z tym rozporządzeń.  

2. Na terenie Szkoły należy zachowywać dystans społeczny oraz obowiązkowo  

w przestrzeniach wspólnych, a na zajęciach lekcyjnych zgodnie z decyzją nauczyciela prowadzącego, 

nosić osłony ust i nosa. 

3. Należy  ograniczyć poruszanie się po przestrzeniach wspólnych szkoły oraz salach lekcyjnych do 

niezbędnego minimum. 

4. Wprowadza się całkowity zakaz wejścia do szkoły osób z zewnątrz z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Na teren szkoły mogą wejść dostawcy, pracownicy poczty, kurierzy i inne osoby wykonujące 

zlecenie dla Szkoły. 

6. Osoby z zewnątrz zobowiązane są do zachowania dodatkowych środków ostrożności i zasad reżimu 

sanitarnego zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie  

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie obowiązujące od 1 września 2020 r. 

7. Wszystkie sytuacje szczególne dotyczące wejścia na teren ZPSM będą rozpatrywane indywidualnie 

przez Dyrektora ZPSM. 

§ 3. Tryb nauki w poszczególnych szkołach ZPSM 

1. Wobec ograniczenia funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół 

artystycznych od dnia 18 stycznia 2021 r. nauka 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 – wszystkie zajęcia edukacyjne 

będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

z zastrzeżeniem ust. 2. 



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

edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku: 

a) uczniów klasy organów, 

b) uczniów klasy perkusji 

- zajęcia instrumentu głównego będą realizowane w sposób hybrydowy, tj. 1 lekcja – stacjonarnie,  

1 lekcja – online. 

3. Dopuszcza się możliwość organizowania indywidualnych lub grupowych 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. 

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

przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego. 

§ 4. Organizacja nauczania 

1. ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie będzie funkcjonował według planu zajęć 

ogólnokształcących i ogólnomuzycznych realizowanego odpowiednio stacjonarnie lub  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Rozkład zajęć indywidualnych prowadzonych stacjonarnie lub za pomocą narzędzi do pracy zdalnej 

będzie ustalany i modyfikowany przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot, a bazą dla niego 

będzie ogólny plan zajęć dla wszystkich typów szkół.  

3. W przypadku nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele 

mogą prowadzić zajęcia w miejscu zamieszkania. 

4. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów miejsca zamieszkania ani żadnych innych kosztów 

związanych z wykorzystywaniem miejsca zamieszkania pracownika, w tym kosztów związanych  

z wykorzystywaniem prywatnego sprzętu elektronicznego oraz prywatnego numeru telefonu  

do wykonywania pracy zdalnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia 

sprzętu w czasie pracy zdalnej. 

§ 5. Organizacja nauczania klas I – III OSM I st. w trybie stacjonarnym  

1. Nauczanie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie zobowiązani są do noszenia osłony 

ust i nosa w częściach wspólnych budynku, dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, zachowania 

odstępu społecznego w trakcie przemieszczania się, pozostania w obrębie zespołu klasowego  

w czasie pobytu na terenie szkoły. 

2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

3. Klasy III OSM I st. odbywają zajęcia w salach lekcyjnych na II piętrze budynku. Uczniowie tych klas 

wchodzą do szkoły wejściem nr 8 (obok bufetu), a następnie ciągiem komunikacyjnym obok 

sekretariatu przechodzą na II piętro.  



4. Uczniowie klas III OSM I st. Klasy III wykorzystują przeznaczone dla nich pomieszczenia (inne sale 

lekcyjne) jako tymczasowe szatnie. Odwieszenie ubrań do szafek następuje w czasie pierwszej 

przerwy.  

5. Przerwy dla klas organizowane są w sposób indywidualny w celu uniknięcia mieszania się zespołów 

klasowych. 

6. Dyżur poranny zaczyna się o godz. 7.45  i opiekę nad uczniami obejmuje nauczyciel, który w danym 

zespole klasowym rozpoczyna zajęcia o godz. 8.00. 

7. Nauczyciel sprawuje opiekę nad zespołem klasowym w czasie przerwy po swoich zajęciach. 

§ 6. Funkcjonowanie świetlicy szkolnej 

1. W czasie pobytu na świetlicy szkolnej uczniowie trzymają się swoich zespołów klasowych,  

a swobodne przemieszczanie się po sali świetlicy jest ograniczone.  

2. Wyjście na obiad do stołówki szkolnej odbywa się w trzech etapach: 

 godz.12.45 -  na obiad wychodzą uczniowie klas I OSM I st. 

 godz. 13.30 -  na obiad wychodzą uczniowie klas II OSM I st. 

 godz. 14.00 - na obiad wychodzą uczniowie klas III OSM I st. 

3. Uczniowie, którzy z powodu zajęć instrumentu głównego nie mogą pójść na obiad ze swoją klasą, 

dołączają do innej grupy. 

4. O godz. 14.30 uczniowie znajdujący się na świetlicy przechodzą na salę gimnastyczną,  

a pomieszczenia świetlicy są wietrzone, dezynfekowane i reorganizowane w taki sposób, aby 

pomieścić klasy III OSM I st. 

§ 7. Pozostałe informacje organizacyjne 

1. Szkoła udostępni pomieszczenia w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla 

uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

(konkursy przedmiotowe, turnieje i olimpiady). 

2. W świetlicy szkolnej prowadzona jest działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III OSM I stopnia.  

 


