Drodzy Uczniowie i Rodzice!
W związku z Komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej w sprawie planowanych zmian
w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez Rząd obostrzeń związanych
z epidemią COVID-1 https://cea-art.pl/komunikat-centrum-edukacji-artystycznej-w-sprawieplanowanych-zmian-w-pracy-szkol-artystycznych-w-kontekscie-ogloszonych-przez-rzadobostrzen-zwiazanych-z-epidemia-covid-19/ wprowadzamy następujące rozwiązania:

 Uczniowie SM I st. i SM II st.
Zajęcia zbiorowe dla uczniów szkół popołudniowych odbywają się w systemie hybrydowym,
tzn. w trybie stacjonarnym (na terenie szkoły) na przemian z trybem zdalnym. W dniach
19 -23.10 2020 r. SM I st. pracuje stacjonarnie, SM II st. – w trybie zdalnym.
Zajęcia indywidualne (instrument główny, fortepian, akompaniament, improwizacja)
odbywają się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji. W razie wątpliwości proszę kontaktować
się z nauczycielem instrumentu/przedmiotu głównego.
Zasady nauki w dalszych tygodniach zostaną podane w późniejszym terminie. Prosimy
o śledzenie strony internetowej Szkoły http://zpsm.pl/

 Uczniowie klas I – VI OSM I st. oraz klas I i II OSM II st.
Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób stacjonarny (na terenie Szkoły).

 Uczniowie klas III – VI OSM II st.
Od dnia 19 października 2020 r. zajęcia zbiorowe realizowane będą w formie zdalnej. Szczegóły
pracy zdalnej dostępne są w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu.
Lekcje instrumentu głównego i śpiewu, fortepianu obowiązkowego, fortepianu dla
wokalistów, fortepianu dla rytmiczek, improwizacji fortepianowej, improwizacji organowej
oraz pracy z akompaniatorem odbywają się w sposób stacjonarny, czyli na terenie szkoły
zgodnie z planem.

 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 kl. III – VI OSM II st. 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.

