
Zarządzenie Nr 17/2019/2020  

z dnia 25 marca 2020r. 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku 

w sprawie organizacji realizacji zadań PSM I i II st. w Słupsku w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                      

i zwalczaniem COVID – 19 

Podstawa prawna:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 492)  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r.                

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                              

i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493) 

§ 1 

W czasie ograniczenia funkcjonowania PSM I i II st. w Słupsku, od dnia 25 marca 

2020r. zadania dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

§ 2 

Szkoła udostępnia rodzicom i uczniom dziennik elektroniczny MOBIREG jako 

platformę komunikacyjną pomiędzy uczniami, rodzicami a nauczycielami. 

§ 3 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach 

powinien uwzględniać w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia (ważne 

żeby obciążenie uczniów nie było za duże oraz uwzględniało możliwe trudności 

w samodzielnej nauce, różne warunki domowe), 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4) łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia (materiały przekazywane uczniom nie mogą ograniczać się wyłącznie do 

zadań do wykonania, musi towarzyszyć im materiał informacyjny, różnorodny                

i w miarę atrakcyjny), 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

 



§ 4 

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.  

2. Ze względów organizacyjnych istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w innym 

terminie, dogodnym dla nauczyciela i ucznia, z zachowaniem zasad BHiP. 

3. Nauczyciel różnicuje formę i treści biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne 

ucznia a także możliwości techniczne i poziom zaawansowania informatycznego obu 

stron procesu nauczania. 

4. Nauczyciel stosuje przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia. Zaleca się realizację połączeń krótszych niż jednostka lekcyjna – 

maksymalnie 2/3 jednostki. 

§ 5 

1. Nauczyciele przygotowują indywidualnie dla każdego ucznia lub grupy teoretycznej 

źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.  

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

 a) materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych                        

i stronach internetowych instytucji kultury np. MKiDN, CEA, szkół 

artystycznych (m. in. na stronie https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-

online/), 

b) dziennika elektronicznego MOBIREG, 

c) komunikacji poprzez pocztę elektroniczną: media społecznościowe                   

i komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania                          

z Internetu, 

d) lekcji online, 

e) programów telewizyjnych i audycji radiowych, 

f) zamieszczania informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej 

szkoły www.psmslupsk.pl , 

g) podręczników, ćwiczeń, kart pracy, które uczeń już posiada, 

h) kontaktu telefonicznego z nauczycielem, 

i) innych sposobów wskazanych przez dyrektora w porozumieniu                                

z nauczycielami. 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę 

do oceny pracy ucznia,  

3) przez informowanie rodziców przez nauczyciela o dostępnych materiałach                        

i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu. 

3. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek zorganizowania pracy nad wprowadzaniem 

zbiorów do programu MOL.  

1) nauczyciel bibliotekarz służy pomocą pod adresem mailowym    

biblioteka@psm.slupsk.pl   

§ 6 

1. Nauczyciel monitoruje i ocenia postępy ucznia na podstawie: 

1) prezentacji wykonania zadanego utworu lub ćwiczenia online, 

2) prezentacji wykonania zadanego utworu lub ćwiczenia wysłanego w formie 

pliku audio lub video, 

3) sprawdzenia prac pisemnych dostarczonych pocztą elektroniczną. 

http://www.psmslupsk.pl/
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2. Informacje o postępach ucznia i wskazówki do dalszej pracy nauczyciel przekazuje 

poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę elektroniczną (korespondencja z uczniem, 

rodzicami, zadanie domowe), telefonicznie lub poprzez komunikatory.  

3. Nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o uzyskanych ocenach poprzez wpis 

oceny do dziennika elektronicznego MOBIREG.  

4. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci 

skanów lub plików, zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania                        

z internetu, również telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem 

przedmiotu. 

5. Nadesłane prace pisemne nauczyciel zachowuje do końca roku szkolnego.  

6. Nauczyciel określa formy i zasady poprawiania uzyskanej oceny.  

 

§ 7 

1. Nauczyciele na bieżąco dokumentują swoją pracę poprzez systematyczne wpisy do 

dziennika elektronicznego MOBIREG.  

1) wpisy dokonywane są zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 

2) w temacie lekcji nauczyciel wpisuje wszelkie podejmowane przez siebie 

działania (temat lekcji/przebieg lekcji, treść zadania domowego, sposób 

komunikowania się itp.).  

2. Nauczyciel potwierdza obecność ucznia poprzez zaznaczenie w dzienniku 

MOBIREG opcji „inna obecność”. 

§ 8 

1. Dyrekcja szkoły zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji: 

1) z dyrekcją szkoły poprzez pocztę elektroniczną dyrekcja.psm@wp.pl  

2) z nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez pocztę elektroniczną 

sekretariat@psm.slupsk.pl lub bezpośrednio w formie i terminach ustalonych 

przez nauczyciela podczas zajęć.  

 

§ 9 

Dopuszcza się modyfikację programu nauczania, pozwalającą na realizację w klasach 

programowo wyższych w następnych latach szkolnych tej części kształcenia, która jest 

niemożliwa w obecnej sytuacji do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnego 

nauczania. 

§ 10 

Organizacja, terminy i formy przeprowadzania egzaminów promocyjnych, 

dyplomowych i wstępnych oraz warunki i sposoby przeprowadzenia klasyfikacji 

końcoworocznej uzależnione są na chwilę obecną od dalszych decyzji organu 

prowadzącego szkołę. 

 

      Dyrektor Szkoły 

      Beata Podgórna 
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