
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

w Starogardzie Gdańskim 

z dnia 24.03.2020 r. 

 

w sprawie  

organizowania kształcenia na odległość  

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Starogardzie Gdańskim 

 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br. Dz. U. 2020 

poz. 493 (zał. nr 1), w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, zarządza się co następuje: 

 

§ 1  

Nauczyciele zajęć indywidualnych realizują zajęcia w ramach obowiązującego ich jak 

dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

§ 2  

Jedyną formą potwierdzającą świadczenie pracy oraz służącą do monitorowania umiejętności 

uczniów w obecnej sytuacji jest dziennik elektroniczny, który należy prowadzić 

systematycznie. 

 

§ 3  

Zdalne nauczanie odbywa się poprzez komunikowanie się nauczyciela z uczniem/ rodzicem za 

pomocą rozmów telefonicznych, poczty elektronicznej oraz/lub komunikatorów internetowych 

(Skype, WhatsApp, Messenger) w celu krótkich prezentacji przepracowanego zadania, oraz 

omawiania z uczniem/rodzicem problemów dydaktycznych związanych z realizowaniem 

zadanego materiału.  W sytuacjach wymagających interwencji ze strony nauczyciela należy 

przesłać uczniowi/rodzicom filmy instruktażowe dotyczące aspektów wykonawczych 

opracowywanych utworów. 

 

§ 4  

Materiały do wykorzystania przy kształceniu na odległość znajdować się będą m.in. na stronie 

Centrum Edukacji Artystycznej https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/ , gdzie 

znajdują się przeróżne portale internetowe. Zalecane jest także, korzystanie z filmów zawartych 

na serwisie internetowym YouTube w celu wskazywania materiałów mających na celu 

podnoszenia poziomu wykonawczego zadanego danego utworu. W kształceniu zdalnym można 

także posługiwać się GoogleDrive (instrukcja użytkowania zał. nr 3). 

 

§ 5  

Wykonane zadania przez ucznia (prace domowe) będą przesyłane przez rodziców w miarę 

możliwości, pocztą elektroniczną lub za pomocą komunikatorów internetowych do 

poszczególnych nauczycieli (skan, fotografia rozwiązanego zadania w formie papierowej). 

 

  

https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/


§ 6  

Materiały dydaktyczne z przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu, audycje muzyczne) 

będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły do  pobrania (zadania tekstowe, ćwiczenia 

solfeżowe itp.) Nauczyciele kształcenia słuchu i audycji muzycznych są zobowiązani do 

systematycznego kontaktu z administratorem strony szkoły poprzez wysyłanie materiałów na 

skrzynkę muzyczna1@wp.pl  w celu aktualizacji zamieszczonego materiału dla danej klasy.  

W tygodniowym zakresie nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach zaleca się 

równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, łączenie przemienne 

kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

 

§ 7  

Nauczyciele zobligowani są do przedstawiania dziennych raportów zajęć prowadzonych  

w sposób zdalny poprzez wysłanie raz w tygodniu (piątek), na skrzynkę pocztową 

tadeusznegowski@wp.pl wypełnionego druku (zał. nr 2). Wskazane byłoby załączyć 

potwierdzenie realizacji zajęć za pomocą zrzutów z ekranu na smartfonach z ujawnieniem 

czasowym przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, tekstowej oraz wideo rozmowy dot. 

prowadzonych zajęć (historia połączeń z konkretnym numerem). 

 

§ 8  

Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do śledzenia strony szkoły oraz strony CEA każdego 

dnia, gdzie na bieżąco zostają zamieszczane aktualne informacje. 

 

§ 9  

Nauczyciele  mają obowiązek bieżącego zgłaszania Dyrektorowi szkoły w formie 

elektronicznej problemów dotyczących kontaktu z uczniami  

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r. i obowiązuje do odwołania. 

 

 

Dyrektor PSM I st. w Starogardzie Gd.  

Tadeusz Negowski 
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