Organizacja pracy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie
w dniach 27 – 28 stycznia 2022 oraz 14 – 25 lutego 2022 r.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach 27 – 28 stycznia 2022 r. oraz 14 – 25 lutego
2022 r. nauka w ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie dla klas:
- I – IV OSM I st. będzie realizowana stacjonarnie.
Natomiast nauka dla klas:
- V – VI OSM I st.
- I – VI OSM II st.
- wszystkich klas SM I st. (c. 6 i c. 4)
- wszystkich klas SM II st. (c. 6 i c. 4)
będzie realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszystkie
zajęcia ogólnokształcące i ogólnomuzyczne będą realizowane w formie online według
obowiązującego planu lekcji na platformie G Suite.
W wypadku uczniów klasy organów i klasy perkusji – za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia
instrumentu głównego mogą odbywać się stacjonarnie.
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.
W trybie stacjonarnym mogą odbywać się konsultacje indywidualne dla uczniów klasy
dyplomowej z zakresu instrumentu głównego/przedmiotu głównego oraz akompaniamentu dla
uczniów klas: VIx OSM II st., VI SM II st. (cyklu sześcioletniego) i IV SM II st. (cyklu 4-letniego),
a także konsultacje indywidualne lub grupowe z przedmiotów, z których uczeń przystępuje
do egzaminu dyplomowego (po uprzednim ustaleniu z nauczycielem).
W szczególnych sytuacjach (np. przygotowanie do udziału w konkursie) za zgodą Dyrektora ZPSM
dopuszcza się możliwość realizacji zajęć, prób i nagrań na terenie Szkoły.
Zakwaterowanie w internacie przysługuje uczniom ZPSM i Zespołu Szkół Plastycznych po
wcześniejszym zgłoszeniu (z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem).
Wszystkie pozostałe przypadki rozpatrywane będą indywidualnie przez Dyrektora ZPSM.
Dyrekcja ZPSM im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

https://www.gov.pl/web/cea/komunikat-w-sprawie-nauki-zdalnej-w-okresie-27-stycznia-27lutego-2022

