Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 30 listopada 2020 r.
dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Władysława Jana
Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie funkcjonowania szkoły w okresie
pandemii

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1,6 i 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 910) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 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 poz. 2087)
zarządzam co następuje:
§1
W Regulaminie funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Władysława
Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wprowadzam
następujące zmiany:
1. Wprowadza się wyliczenie przytoczonych aktów prawnych w postaci dodania numerów
1), 2), 3), 4), 5), 6).
2. W wyliczeniu podstawy prawnej wprowadza się pkt 3a o treści: „Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 2087”.
3. W § 2 ust. 1 słowa „Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.” zastępuje się
słowami: „Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r.”
4. W §2 ust. 3 wyliczenie „Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.”
zastępuje się słowami: „Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 5 grudnia 2020 r.”.
§2
Zarządzenie zostaje podane do wiadomości pracowników drogą elektroniczną oraz
umieszczone w BIP szkoły.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia dyrektora
nr 21/2020
z dnia 09.11.2020 r.

Regulamin funkcjonowania
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
imienia Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Podstawa prawna:
1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 1960);
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (Dz.U. z
2020 poz. 1830);
3a) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z
2020 poz. 2087);
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1758);
5) 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 2020 r. poz. 493);
6) Wytyczne GIS, MZ i MEN.
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§1
Postanowienia ogólne
Wszelkie działania podejmowane przez szkołę podczas pandemii - czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty odbywają się na podstawie zarządzeń dyrektora
szkoły, opublikowanych w BIP, dostępnym na stronach internetowych szkoły: psmgorzow.pl/
i sm2.edu.gorzow.pl/ oraz umieszczonych na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.
§2
Ograniczenia w funkcjonowanie Szkoły
Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie
szkoły poprzez realizację nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
2. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa w pkt. 1,
dyrektor Szkoły ustala inny, indywidulany dla każdego ucznia sposób realizowania tych
zajęć, na podstawie wniosku rodziców, pozytywnie zaopiniowanego przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
3. Od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 5 grudnia 2020 r. zawieszam zajęcia Chóru i
zespołów.
1.

§3
Zasady bezpieczeństwa
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
2. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
3. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce dostępnym płynem antywirusowym i
antybakteryjnym.
4. Na terenie szkoły należy zachować odległość 1,5 metra od siebie.
5. W salach lekcyjnych, co godzinę oraz w czasie przerw odbywa się wietrzenie i
dezynfekcja.
6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
7. Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólne szkoły,
zachowując zasady:
1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
3) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
4) opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym - stosować środki ochronne ust i nosa i dezynfekcję rąk.
8. Rodzice oczekują na dziecko na zewnątrz budynku. W uzasadnionych przypadkach
można skorzystać z miejsca wskazanego przez pracownika szkoły.
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9. Szatnia szkolna oraz dodatkowe miejsce na poziomie -1 szkoły zostaje udostępniona dla
uczniów przybywających na zajęcia ogólnomuzyczne. W szatni może przebywać
ograniczona ilość osób, należy zostawić odzież wierzchnią i wyjść oraz stosować się do
poleceń pracowników szkoły. Uczniowie przychodzący na zajęcia indywidualne
instrumentu korzystają z wieszaków znajdujących się w salach lekcyjnych.
10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dokonuje pomiaru
temperatury w sposób bezdotykowy, przeprowadza go do miejsca wyznaczonego w
szkole na tzw. izolatkę, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadamia dyrektora szkoły, który powiadamia rodziców/opiekunów (wybierając tzw.
numer telefonu alarmowy) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Przybory wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane przez
pracowników szkoły.
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
14. Korzystanie z urządzenia z wodą pitną dostępną w szkole możliwe jest tylko pod opieką
nauczyciela lub pracownika szkoły przy użyciu rękawic ochronnych. Dystrybutor wody
znajduje się w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia rodzice lub opiekunowie
zobowiązani są udostępnić jeden numer telefonu tzw. alarmowy.
§4
Zasady organizacji kształcenia na odległość
1. W okresie obowiązywania ograniczenia funkcjonowania Szkoły, realizacja zadań szkoły
odbywa się w formie nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających
wymianę informacji między dyrektorem nauczycielem uczniem i rodzicem.
2. Ustala się następujący sposób przekazu informacji nauczycielom, rodzicom i uczniom
drogą elektroniczną:
1) udostępnianie komunikatów dyrektora na stronie internetowej szkoły;
2) komunikacja poprzez dziennik elektroniczny Mobireg
3) udostępnianie komunikatów nauczycieli po akceptacji dyrektora na stronie
internetowej szkoły;
4) udostępnianie komunikatów dyrektora i nauczycieli przedmiotów
ogólnomuzycznych uczniom i rodzicom przez wiadomości tekstowe lub
mailowe za pośrednictwem nauczycieli przedmiotu głównego.
3. Kontakt dyrektora z nauczycielami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Mobireg
wiadomości mailowe, telefoniczne.
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4. Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotu głównego do nadzorowania skuteczności
przepływu informacji od nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych do ich uczniów i
rodziców.
5. Zobowiązuje się nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych do poinformowania
nauczyciela przedmiotu głównego w razie trudności w zdalnych kontaktach z ich
uczniami.
6. Nauczyciele kontynuują realizację podstawy programowej w zgodzie z tygodniowymi
rozkładami materiału w formie zdalnego nauczania.
7. Nauczyciele realizują zajęcia, w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich
rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach
godzin ponadwymiarowych.
8. Zdalne nauczanie odbywa się w czasie ustalonym w dotychczas obowiązujących planach
lekcji, zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
9. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wnioskować do dyrektora o zmianę
godziny prowadzenia zajęć z danym uczniem, lub grupą. Zgoda na zmianę godziny
prowadzenia zajęć online następuje po konsultacji z rodzicami uczniów.
10. Nauczanie na odległość odbywa się poprzez komunikatory i aplikacje:
1) nauczyciele korzystają z dowolnych narzędzi komunikacji ustalonych z rodzicami
uczniów, po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły;
11. Tygodniowy zakres treści nauczania powinien być zgodny z obowiązującymi w szkole
programami nauczania, uwzględniający w szczególności:
1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia;
3) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
4) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
12. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez kontrolę frekwencji oraz
uzyskanych ocen w dzienniku MobiReg.
13. Nauczyciele zobowiązani są przekazać uczniom i ich rodzicom źródła i materiały do
wykorzystanie podczas nauki na odległość, dostępne m.in na stronach internetowych:
 dur-moll.pl
 ksztalceniesluchu.pl
 tonedear.com
 cea-art.pl/harmonia/
 cea-art.pl/zostan-moniuszka/
 cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/
 www.muzykotekaszkolna.pl/
 www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
 fyrebox.com/pl
 kahoot.com
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quizme.pl
youtube.com
facebook.pl/ceawarszawa
http://szkolamedialna.pl/narzedzia-tik-w-edukacji/tworzenie-gier-i-quizow/
https://blog.platformyedukacyjne.pl/tworzenie-kursow/sposobow-tworzenie-ankietquizow-testow-online/
https://skyier.com/pl
https://etechnologie.pl/ispring-quiz-maker-poradnik/
https://www.webcomm.eu/kahoot-mentimeter-klaxoon-programy-do-quizow-ankiettestow/
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=pl
https://www.testportal.pl/
§5
Postanowienia końcowe

1. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkole dopuszcza się
organizację zajęć dydaktycznych poza szkołą, w miejscach wyznaczonych przez
dyrektora szkoły, za wyłączną zgodą dyrektora szkoły, udostępnionych szkole na
podstawie odrębnych umów.
2. Dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia
konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatruje dyrektor szkoły.
4. Treść Regulaminu zostaje podana do wiadomości poprzez szkolną tablicę ogłoszeń i
stronę internetową szkoły.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2020 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr
22/2020 z dnia 30.11.2020 r.
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