
KOMUNIKAT 

 DYREKTORA  
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. M. J.S. BACHA 

W GRAJEWIE 
 

Zarządzenie Nr 08  2020/2021 z dnia 07.05.2021 r.  
w sprawie logistyki pracy i nauki w PSM I  st. w Grajewie , zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego 
 
dotyczy: pracy i nauki od dn. 10.05.2021 r. do 30.05. 2021r. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, Państwowa Szkoła Muzyczna I  st. im. J.S.Bacha  w Grajewie  informuje co do sposobu i 

form prowadzenia poszczególnych zajęć: 

I. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

1. Z  dniem 10 maja 2021 roku szkoła umożliwia prowadzenie zajęć stacjonarnych dla uczniów 

przedmiotów indywidualnych:  

a. instrument główny 
 b. fortepian dodatkowy  
d. zajęcia z akompaniatorem 
 
2.W przypadku przedmiotu głównego oraz przedmiotów indywidualnych możliwe jest prowadzenie 

zajęć w sposób hybrydowy (1 raz zajęcia stacjonarne, jeden raz zajęcia zdalne) lub jeśli wszystkie 

strony (nauczyciel/rodzic) ustalą wspólnie i wyrażą zgodę na prowadzenie zajęć stacjonarnych w 

szkole, wówczas otrzymują również zgodę dyrektora szkoły na realizacje zajęć w takiej formie.  

3. Zajęcia takie muszą być przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego obowiązujących w szkole.  

4. Lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. W sytuacji trudności w dostosowaniu się 

do obowiązującego rozkładu zajęć, możliwa jest zmiana terminu lekcji wymagająca porozumienia 

nauczyciela z rodzicem  ucznia oraz akceptacji dyrektora.  

5. Zajęcia stacjonarne nie mogą kolidować z innymi zajęciami prowadzonymi zdalnie lub stacjonarnie.  

II. ZAJĘCIA TEORETYCZNE 

1. Z dniem 10 maja 2021 roku szkoła umożliwia prowadzenie zajęć stacjonarnych dla uczniów 

przedmiotów zbiorowych:  

2. W przypadku przedmiotów teoretycznych:  

a. Kształcenie słuchu i Rytmika (kl. I-III cykl sześcioletni) wprowadza się możliwość prowadzenia 

lekcji w formie hybrydowej według wcześniej przyjętego podziału na grupy. 

Pozostałe klasy cyklu sześcioletniego również. 

b. Kształcenie słuchu (kl. I -IV cykl czteroletni) wprowadza się możliwość prowadzenia lekcji w formie 

hybrydowej, w podziale na grupy. 



III. PRÓBY ZESPOŁÓW, CHÓRÓW 

3. W przypadku następujących przedmiotów:  

a. Zespoły instrumentalne  

b. chór, zespół wokalny 

Z dniem 10 maja 2021 roku szkoła umożliwia prowadzenie zajęć w małych grupach. Zajęcia takie mogą 

być przeprowadzone za zgodą wszystkich stron: nauczycieli/uczniów/rodziców z zachowaniem 

wszystkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących w szkole. Szczegóły zostaną 

ustalone i przekazane do wiadomości zainteresowanym przez nauczycieli prowadzących.  

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE  

1. Realizacja zajęć w formie stacjonarnej powinna przebiegać wg ustaleń nauczyciel/-rodzic.  

2. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, chcących realizować zajęcia stacjonarnie, proszeni są 

do przesłania zgody (esemes lub poczta elektroniczna do nauczyciela danego przedmiotu) 

następującej treści:  

3. Wyrażam chęć realizacji przez moje dziecko ………………………………………………..., zajęć z 

przedmiotu ……………………………… w formie stacjonarnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na 

przybywanie mojego dziecka na terenie szkoły z zachowaniem zasady bezpieczeństwa 

epidemiologicznego obowiązujące w PSM w Grajewie 

4.Konsultacje/zajęcia stacjonarne lub ćwiczenie uczniów w szkole mogą odbyć się tylko pod    

warunkiem i wg ścisłego rygoru sanitarnego z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego obowiązujących w PSM w Grajewie. 

 5. Ze względu na wspólną troskę o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do 

odwołania zabrania się wchodzenia na część dydaktyczną szkoły zarówno rodzicom, opiekunom i 

innym osobom postronnym.  

6. Jeśli istnieje potrzeba rozmowy z nauczycielem lub podprowadzenia ucznia pod daną klasę, wówczas 

należy się skontaktować telefonicznie z danym nauczycielem lub poprosić obsługę o podprowadzenie 

dziecka na dane miejsce. 

Wszystkie powyższe ustalenia dotyczą  również nauczycieli Filii w Goniądzu i będą obowiązywać do 

wydania nowego komunikatu, w zależności od pojawienia się nowych regulacji prawnych dotyczących 

funkcjonowania szkół artystycznych. 

 

 Agata Świderska 

                                                                                                                                                           Dyrektor 

                                                                                                                                                      PSM w Grajewie 


