Zarządzenie Nr 9 2019/20
Dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni
z dnia 25 marca 2020r.
w sprawie określenia sposobu realizacji zadań Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2020 poz.492) oraz Rozporządzenia 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. 2020
poz.493) Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni im. Zygmunta Noskowskiego
w Gdyni zarządza, co następuje:
§1
W czasie ograniczenia funkcjonowania SM I i II st. w Gdyni, od dnia 25 marca 2020r.
zadania dydaktyczne będą realizowane zdalnie.
§2
Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach
powinien uwzględniać w szczególności:
•
•
•
•
•

obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Ze względów organizacyjnych istnieje możliwość zmiany tygodniowego planu zajęć
po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
§3
Nauczyciel ustala formę prowadzenia zajęć dostosowując ją do możliwości
psychofizycznych uczniów i poziomu zaawansowania informatycznego obu stron
procesu nauczania. Formy realizacji zajęć:
•

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających
wymianę informacji między nauczycielem i uczniem lub rodzicem (w tym
lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów przy zachowaniu bezpiecznych
warunków korzystania z Internetu, materiały przesyłane uczniom przez
pedagogów poprzez pocztę elektroniczną),

•
•
•

z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach
edukacyjnych i stronach internetowych instytucji kultury np. MKiDN, CEA, szkół
artystycznych,
z wykorzystaniem materiałów prezentowanych w programach publicznej
telewizji i radiofonii,
podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających
podstawę do oceny pracy ucznia.

§4
Nauczyciele monitorują i oceniają postępy uczniów na podstawie:
• prac pisemnych dostarczonych pocztą elektroniczną,
• prezentacji on-line zadanego utworu/programu,
• przesłania prezentacji utworu/programu w formie pliku audio/wideo.
§5
Nauczyciel w porozumieniu z uczniem lub rodzicem ucznia niepełnoletniego ustala
sposób informowania o postępach w nauce i uzyskanych ocenach, poprzez środki
komunikacji dostępne dla obu stron.
§6
Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców lub uczniów w celu udzielania
konsultacji w godzinach zajęć danej klasy/ucznia poprzez kontakt telefoniczny,
mailowy (adres służbowy pedagoga) lub inne skuteczne formy zdalnej komunikacji.
§7
Nauczyciele na bieżąco dokumentują swoją działalność edukacyjną i przesyłają z niej
raport jeden raz w tygodniu na adres mailowy: sekretariat@sm.edu.gdynia.pl
§8
Dopuszcza się modyfikację programu nauczania w taki sposób, że część kształcenia
niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem metod i technik zdalnego nauczania może
być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach.
§9
Warunki i sposoby przeprowadzenia klasyfikacji końcoworocznej i egzaminów
dyplomowych zostaną opracowane i podane do wiadomości w późniejszym terminie.

§10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r.
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