KOMUNIKAT
zasady funkcjonowania Szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r.
1. Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 OSM I stopnia wracają do nauki
stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Zajęcia z instrumentu głównego w klasach 1-3 OSM I
stopnia odbywać się będą w systemie hybrydowym po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
W przypadku instrumentów dętych zajęcia odbywać się będą wyłącznie w trybie zdalnym.
2. Uczniów klas 1-3 OSM I stopnia obowiązuje wejście do budynku Szkoły od ulicy A. Szwalbego.
Rodzice/opiekunowie prawni pozostają na zewnątrz. Rekomenduje się kontakt nauczyciela
z Rodzicem z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w grupach uczniów z danego rocznika. Klasy I OSM I st.
– świetlica, klasy II OSM I st. – sala 127, klasy III OSM I st. – sala 128, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 16.00.
4. Szkoła umożliwia uczniom klas 1-3 OSM I stopnia korzystanie z posiłków tylko w formie
abonamentowej w stołówce w warunkach sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii.
5. Uczniom klasy VI OSM II stopnia i klasy dyplomowej PSM II stopnia od dnia 18 stycznia br.
umożliwia się uczestniczenie w zajęciach z przedmiotu głównego w trybie hybrydowym po
uzgodnieniu z nauczycielem. W przypadku uczniów wydziału wokalnego w klasach dyplomowych
w PSM II stopnia i OSM II stopnia do dnia 31 stycznia br. wszystkie zajęcia realizowane są w trybie
zdalnym, a od dnia 1 lutego br. umożliwia się realizację przedmiotu głównego – śpiew solowy
w trybie hybrydowym – po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
6. Pozostałe klasy OSM i PSM I stopnia, OSM i PSM II stopnia realizują wszystkie zajęcia wyłącznie
z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
7. W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów którzy nie mają możliwości
realizowania zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość (organy, klawesyn, kontrabas,
instrumenty perkusyjne), utrzymana zostaje możliwość zastosowania trybu hybrydowego dla
indywidualnych zajęć w przedmiocie instrument główny. Nauczyciele w/w instrumentów opracowują
grafik zajęć i ćwiczeń z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. Wnioski dotyczące w/w
instrumentów złożone przed dniem 15 stycznia br. utrzymują swoją ważność.
8. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Rodzic/opiekun prawny ucznia/uczeń (pełnoletni)
może pisemnie wnioskować do Dyrektora o możliwość korzystania z ćwiczeniówki w budynku Szkoły.

9. Ze względu na sytuację pandemiczną, utrzymana zostaje decyzja o zawieszeniu wszystkich audycji
i koncertów w trybie stacjonarnym oraz o braku możliwości udziału uczniów w konkursach w trybie
stacjonarnym.

Szkoła

umożliwia

prezentacje online

dokonań artystycznych uczniów

za

pośrednictwem oficjalnego kanału youtube PZSM. Informacji udziela wicedyrektor ds. muzycznych
(e-mail: dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl z dopiskiem „koncerty online”).
10. Uczniowie przygotowujący się do konkursów muzycznych (w trybie online) na pisemny wniosek
Rodziców/opiekunów prawnych (lub na własny wniosek – w przypadku uczniów pełnoletnich) mogą
uzyskać akceptację od Dyrektora Szkoły na realizację przedmiotu instrument główny w trybie
hybrydowym po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego.
11. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa
i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
12. Dopuszcza się możliwość korzystania z biblioteki szkolnej dokonując zamówień poprzez adres
e-mail biblioteki szkolnej (biblioteka@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl). Obowiązuje okres dwóch dni
kwarantanny dla książek, nut i innych materiałów.
13. Przypominam o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i procedur. Zalecam wykorzystanie
dużych sal (itp. Aula, Sala kameralna 107, sala 310, 320 itp.). Szkoła jest otwarta od poniedziałku do
piątku w godz. 7:30 do 20:00. W soboty i niedziele szkoła jest nieczynna.
14.

Wnioski

do

Dyrektora

Szkoły

należy

przesyłać

drogą

mailową

na

adres:

dyrektor@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
Życzę dużo zdrowia!
Do wiadomości:
1. Kierownicy sekcji
2. Liderzy Przedmiotowi
3. Wychowawcy
4. Grono pedagogiczne
5. Rodzice
6. Uczniowie

Bydgoszcz, 15 stycznia 2021 r.

