ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA PSM I i II st.
im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
z dnia 24.03.2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
PSM I i II st. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w r. szk. 2019/2020.
Na podstawie 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 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zarządzam co następuje:
§1
Zobowiązuje wszystkich nauczycieli, od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub
do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizowania
zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość
omówionych i wypracowanych w dniach poprzedzających ogłoszenie niniejszego zarządzenia.
Nauczyciele w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. realizować będą zajęcia
albo zgodnie z dotychczasowym planem zajęć, albo w oparciu o nowy ustalony z uczniami
i rodzicami harmonogram. Poprzez stronę internetową szkoły też można przekazać zadania
do wykonania przez uczniów – wysłane uprzednio na e-mail szkoły muzyczna@psm.jgora.pl
lub sekretariatpsm@psm.jgora.pl
Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania tak,
by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość korzystając z komunikatorów
grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych
programów edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi.
Nauczyciele mogą też zadać samodzielne opanowanie swoich partii utworu wykonywanego
na zajęciach orkiestry, chóru czy zespołów kameralnych i wokalnych.
Realizując kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać o uwzględnieniu zasady
bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien
uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer,
telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację
rodzinną uczniów.
§2
Informuję, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej możliwe jest
ocenianie i klasyfikowanie uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19.
W uzgodnieniu z nauczycielami ustalę, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana
wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

§3
Na podstawie komunikatu CEA z dnia 24 marca br. ustalę warunki, sposób oraz terminy
przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o których mowa w rozdziale 3a ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są
przeprowadzane te egzaminy. Powyższy zapis oznacza, że w związku z podjęciem działań
mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 na
terenie kraju, ustalenia podjęte do tej pory w zakresie terminów przeprowadzenia egzaminów
dyplomowych, a także w zakresie powołania odpowiednich komisji do przeprowadzenia
egzaminów dyplomowych, wymagają zweryfikowania i ponownego ustalenia w oparciu
o procedurę wynikającą z art. 44zn ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.).
/do czasu ustania zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa, Centrum nie widzi możliwości
powołania komisji, a tym samym możliwości przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w sposób
zapewniający bezpieczeństwo dyplomantów i członków komisji dyplomowych/

§4
Komunikat Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 24 marca br. – nie ma możliwości
ćwiczenia gry na instrumentach na terenie szkoły. Uczeń na terenie szkoły zawsze musi
pozostawać pod opieką lub nadzorem pracownika pedagogicznego szkoły, co z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa jest aktualnie niemożliwe.
Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub
do odwołania stanu zagrożenia.
§5
Zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w sekcjach i udzielania pomocy
merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji
kształcenia na odległość.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania stanu
zagrożenia.
Dyrektor Szkoły
Irena Maciejewska

