
KOMUNIKAT 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku 

do nauczycieli, uczniów i rodziców 

z dnia 8 czerwca 2020r. 

 

1. Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 NIE ODBĘDĄ SIĘ komisyjne egzaminy 

promocyjne i końcowe. Oceny ze wszystkich przedmiotów zostaną wystawione przez nauczycieli 

prowadzących.  

2. Na mocy §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 czerwca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1004), od 8 czerwca do 28 czerwca 2020r. uczniowie szkół muzycznych bez 

pionu ogólnokształcącego mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

edukacyjne oraz z biblioteki szkolnej.  

3. Od dnia 8 czerwca 2020 r. udostępnia się: 

1) uczniom klasy VI PSM II st. - salę kameralną w budynku A (Pałacyk) w celu przeprowadzenia 

zajęć dydaktycznych w sposób bezpośredni z nauczycielem lub prób i ćwiczeń związanych                     

z przygotowaniem do recitalu dyplomowego, 

2) uczniom klas VI c. 6-letniego i IV c. 4-letniego PSM I st. - salę kameralną w budynku A 

(Pałacyk) oraz sale perkusji wraz z instrumentarium (budynek B) w celu przeprowadzenia 

konsultacji, prób i ćwiczeń związanych z przygotowaniem się do egzaminów wstępnych do 

szkoły muzycznej II st.  

3) uczniom wszystkich klas – wyznaczone sale dydaktyczne celem przeprowadzenia konsultacji 

z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia edukacyjne. Konsultacje mają charakter 

dobrowolny, mogą odbywać się w celu usystematyzowania materiału, wyjaśnienia trudnych 

kwestii i poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji,  

4) bibliotekę szkolną.  

4. Korzystanie z sal i instrumentarium szkoły dla uczniów ostatnich klas możliwe jest od 

poniedziałku do piątku, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z sekretariatem 

szkoły.  

5. Korzystanie z konsultacji możliwe jest po uprzednim uzgodnieniu terminu przez ucznia lub 

rodzica z nauczycielem prowadzącym (telefonicznie lub poprzez dziennik MobiReg), a następnie 

po ustaleniu i potwierdzeniu terminu z sekretariatem szkoły (godzinę ze szkołą ustala nauczyciel 

udzielający konsultacji przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem).  

6. Korzystanie z biblioteki szkolnej – według zasad określonych w KOMUNIKACIE BIBLIOTEKI 

dostępnym na stronie internetowej szkoły psmslupsk.pl w zakładce Biblioteka.  

7. Udostępnienie sal lekcyjnych i instrumentarium, korzystanie z biblioteki szkolnej i konsultacji z 

nauczycielem możliwe jest po przedłożeniu każdorazowo przez rodziców niepełnoletniego 

ucznia/pełnoletniego ucznia - wypełnionego i podpisanego wniosku (zał. nr 1 lub zał. nr 2). 

8. Wniosek można wydrukować i wysłać scan przed przyjściem do szkoły na adres mailowy 

sekretariat@psm.slupsk.pl  (wcześniej upewnić się, że szkoła otrzymała dokument) lub wypełnić 

przygotowany przez szkołę druk w przedsionku budynku A (Pałacyk). 

9. Brak podpisanego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 będzie podstawą do odmowy wejścia 

ucznia na teren szkoły. 

10. Niepełnoletni uczeń może wejść na teren szkoły i do sali dydaktycznej tylko z jednym rodzicem. 

Podczas konsultacji opiekę nad uczniem sprawuje nauczyciel (rodzic oczekuje na dziecko w 

wyznaczonym przez szkołę miejscu).  

11. Podczas wejścia na teren i do budynku szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: 

zakrycie ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego (2 m), dezynfekcja rąk. Po wejściu do sali 

ćwiczeń – maseczkę można zdjąć.  

12. Uczniowie nie korzystają z szatni. 

13. Nie ma konieczności pobierania klucza w szatni – wyznaczone sale będą otwarte. 
 

Dyrektor Beata Podgórna 

 

mailto:sekretariat@psm.slupsk.pl


                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 

 

Słupsk, dnia………………… 

………………………………………….. 
imię i nazwisko rodzica 

Dyrektor 

                                                                                                             Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

                                                                                           w Słupsku 

                                                                                                                       
 

WNIOSEK DLA RODZICA UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

O WEJŚCIE DO PSM I i II st. w SŁUPSKU LUB FILII 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

  W ZWIĄZKU Z UST. 3 KOMUNIKATU Z DNIA 8 CZERWCA 2020r. 

 

 Składam wniosek o wejście na teren Szkoły mojej córki*/mojemu synowi*  

 

 
                     ………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka 

                             

 

w dniu ……………………………………….  w godzinach  ……………………………………………   . 
 

 

Oświadczam, że zarówno moje dziecko  jak i wszyscy domownicy są zdrowi. 

  
                                                                                                                             ..…………………………….. 

                      podpis rodzica 
 

Oświadczam, że żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.  
 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                   podpis rodzica 

 

Oświadczam, że nie mieliśmy i nasze dziecko nie miało kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z 

osobami pozostającymi na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 

           ………………..……………… 

podpis rodzica 

 

Zobowiązuję się do przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego, a w razie niepokojących objawów 

bezzwłocznego zabrania dziecka ze szkoły. 
  

..……………………………          
              podpis rodzica 

Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem w szkole mnie                            

i mojego dziecka w czasie trwania epidemii koronawirusa oraz, że w celu zapobiegania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa będą stosowane w szkole środki dezynfekujące i odkażające, które 

mogą wywołać odczyn alergiczny. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za zdrowie moje i mojego 

dziecka.  

 

 

             ………………..……………… 



  podpisy rodzica 
                                                                                                                                                                              Załącznik nr 2 

 

Słupsk, dnia………………… 

………………………………………….. 
imię i nazwisko pełnoletniego ucznia 

Dyrektor 

                                                                                                             Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 

                                                                                           w Słupsku 

                                                                                                                       
 

WNIOSEK DLA UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 

O WEJŚCIE DO PSM I i II st. w SŁUPSKU 

W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 

  W ZWIĄZKU Z UST. 3 KOMUNIKATU Z DNIA 8 CZERWCA 2020r. 

 

Składam wniosek o wejście na teren Szkoły 

w dniu ……………………………………….  w godzinach  ……………………………………………   . 
 

 

Oświadczam, że zarówno JA jak i wszyscy domownicy są zdrowi.  

 
                                                                                                                             ..…………………………….. 

                  podpis pełnoletniego ucznia 
 

Oświadczam, że ani JA, ani żaden domownik nie jest poddany kwarantannie ani izolacji.  

 
 

 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia  

 

Oświadczam, że nie miałam kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 ani z osobami pozostającymi na 

obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia  

 

Oświadczam, że jestem świadoma ryzyka zagrożenia związanego z przebywaniem w szkole w czasie 

trwania epidemii koronawirusa oraz, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa będą 

stosowane środki dezynfekujące i odkażające, które mogą wywołać u mnie odczyn alergiczny. Biorę na 

siebie pełną odpowiedzialność za moje zdrowie.  

 

                                                                                                                            ………………..……………… 

                                                                                                                                                podpis pełnoletniego ucznia 

 

 


