
Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami nauki przedmiotów muzycznych  

w terminie 4-14.05.2021r.  

 

Zajęcia w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 

♫ Wszystkie zajęcia muzyczne w klasach 1-3 odbywają się stacjonarnie. 

♫ Wszystkie zajęcia muzyczne w klasach 4-7 w okresie 4-14.05.2021 odbywają się 

zdalnie według obowiązującego planu lekcji na platformie Teams z uwzględnieniem 

skróconego wymiaru czasu trwania lekcji. 

Od 17 maja 2021r. wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe dla klas 4-7 

(szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie). 

♫ Dopuszczalne jest używanie innych komunikatorów podczas nauki zdalnej 

instrumentu (za zgodą nauczyciela oraz rodzica/opiekuna prawnego); 

♫ Dopuszczalna jest modyfikacja planu zajęć instrumentu za zgodą nauczyciela oraz 

rodzica/opiekuna prawnego, z zachowaniem obowiązującego czasu trwania lekcji;  

♫ Dopuszczalne jest w wyjątkowych sytuacjach (np. przygotowanie do konkursu) na 

wyraźną potrzebę nauczyciela, rodzica oraz ucznia poprowadzenie zajęć 

indywidualnych w formie stacjonarnej w klasach 4-7 (za zgodą wicedyrektora).  

W takiej sytuacji Rodzic wysyła podanie na adres mailowy: 

sekretariat.muzyczna@zs20.pl  

♫ W celu zapewnienia higienicznych warunków pracy lekcje zdalne instrumentu 

nadal zostają skrócone: 

z 45 minut do 30 min. 

lekcje 30 minutowe trwają od 20 do 30 min. 

lekcje zdalne teorii zostają skrócone do 30 min. 

♫ Nauczyciele w ramach nauki zdalnej oraz stacjonarnej monitorują i oceniają wiedzę 

oraz postępy uczniów w nauce zgodnie z WZO; 

mailto:sekretariat.muzyczna@zs20.pl


♫ Kontakt nauczyciela z rodzicami i rodziców z nauczycielem odbywa się poprzez 

dziennik elektroniczny lub TEAMS (na koncie dziecka). 

 

Obowiązki uczniów: 

# Uczniowie, którzy nie mają dostępu do komputera zgłaszają ten fakt wychowawcy; 

# Jeśli uczniowi zdarzy się sytuacja uniemożliwiająca uczestnictwo w zajęciach (np. 

problem ze sprzętem komputerowym, przerwa w dostępie do Internetu) należy 

poinformować w możliwie najbliższym czasie nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

# W czasie lekcji prowadzonych zdalnie oraz użytkowania platformy OFFICE 365 

(TEAMS) lub innych, obowiązuje zakaz utrwalania w jakiejkolwiek formie lekcji, 

wiadomości , rozmów  z nauczycielami i uczniami; 

Zakaz dotyczy opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą prowadzona jest 

lekcja on-line jak i za pomocą innych narzędzi oraz fotografowania lub utrwalania  

w inny sposób konwersacji grup. 

# Uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie podczas zajęć zdalnych; odzywać 

się z szacunkiem do nauczyciela oraz reszty grupy. Podczas zajęć nie prowadzimy 

konwersacji (także na czacie) niezwiązanych z tematem lekcji;  

# Dopuszczalne jest nagrywanie zajęć przez nauczyciela. 

 

 

W tym niezwykle trudnym czasie życzymy całej społeczności szkolnej zdrowia oraz 

wytrwałości. 

 

Do szybkiego zobaczenia,  

Dyrekcja ZS 20 

 

 


