
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

w PSM I i II st. w Słupsku 

1 września zaczynamy Nowy Rok Szkolny w trybie stacjonarnym, ale inaczej niż zwykle, 

bo z zachowaniem wytycznych MEN i GIS. 

1. Uczniowie klasy I cyklu sześcioletniego i klasy I cyklu czteroletniego spotkają się                

z dyrekcją szkoły w sali kameralnej w budynku A – Pałacyk w niżej podanym 

porządku: 

 godz. 15.00 – klasa I cykl sześcioletni – uczniowie przyjęci do klasy fortepianu; 

 godz. 15.45 – klasa I cykl sześcioletni – uczniowie przyjęci na pozostałe instrumenty 

(gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, akordeon); 

 godz. 16.30 – klasa I cykl czteroletni – wszyscy uczniowie(gitara, wiolonczela, flet, 

klarnet, saksofon, fortepian). 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden 

rodzic, a do momentu zajęcia miejsc w sali kameralnej w budynku A – Pałacyk, rodzice 

pozostają w maseczce lub przyłbicy, zasłaniającej usta i nos. 

2. Rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów pozostałych klas (II – VI cyklu sześcioletniego,            

II – IV cyklu czteroletniego, I – VI PSM II st. wszystkich specjalności) odbędzie się w 

formie indywidualnych spotkań z nauczycielami przedmiotu głównego w klasach 

lekcyjnych wg następującego porządku: 

 w godz. 15.00 – 17.00 – uczniowie sekcji fortepianu; 

 w godz. 15.45 – 17.45 – uczniowie sekcji instrumentów dętych i perkusji (akordeon, 

flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja); 

 w godz. 16.00 – 17.30 – uczennice klasy śpiewu solowego; 

 w godz. 16.15 – 18.15 – uczennice specjalności rytmika (ustalenie zajęć fortepianu, 

improwizacji fortepianowej); 

 w godz. 16.30 – 18.30 – uczniowie sekcji instrumentów smyczkowych i gitary (gitara, 

skrzypce, wiolonczela). 

 

Spotkania odbędą się w budynku „A” i „B” w wyznaczonych klasach.  

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, jednemu uczniowi może towarzyszyć tylko jeden 

rodzic. Rodzice i uczniowie (od 12 roku życia) pozostają w maseczce lub przyłbicy, 

zasłaniającej usta i nos. 

3. Plan zajęć teoretycznych dostępny będzie na stronie internetowej szkoły 

www.psmslupsk.pl   

4. Poniżej przypominamy kilka obowiązujących w szkole podstawowych zasad 

bezpieczeństwa epidemicznego.  

1) Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez wyraźnych objawów chorobowych; 

http://www.psmslupsk.pl/


2) Przed wejściem do budynków szkoły należy zdezynfekować ręce lub używać 

rękawiczek jednorazowych; 

3) Uczniowi może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun; 

4) Należy zachowywać dystans społeczny min. 1,5 metra; 

5) Obowiązuje zakaz grupowania się przed tablicami ogłoszeń, przestrzeni wspólnej 

szkoły wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Szanowni Państwo! 

Mając na uwadze wytyczne GIS i MEN oraz MKiDN jako organu prowadzącego 

szkołę, chcemy zapewnić Państwa o naszej trosce względem całej społeczności szkolnej. 

Dzieląc Państwa obawy zapewniamy, że z wielką powagą traktujemy wszystkie zalecenia 

sanitarne. Dołożymy wszelkich starań, aby w miarę naszych możliwości dbać                                   

o bezpieczeństwo każdego ucznia i pracownika szkoły. Zwracamy się z prośbą o stosowanie 

się do obowiązujących zasad, pamiętając przede wszystkim o dezynfekcji rąk, zasłanianiu 

ust i nosa oraz zachowaniu dystansu społecznego. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie nas w powyższych działaniach, 

wyjaśniając swoim dzieciom powagę stosowania się do wszystkich reguł. 

Liczymy na wzajemną współpracę i zrozumienie.  

 

         Dyrektor  

         Beata Podgórna 


