
 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie 

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami nauki przedmiotów muzycznych  

w terminie 4-14.05.2021r.  

 

Zajęcia w Szkole Muzycznej 

♫ Wszystkie zajęcia muzyczne w klasach 1-6 cyklu sześcioletniego oraz 1-4 cyklu 

czteroletniego w okresie 4-14.05.2021r. (kształcenie słuchu, rytmika) odbywają się 

zdalnie według obowiązującego planu lekcji na platformie Teams. 

Od 17 maja 2021r. planowane jest wprowadzenie nauczania hybrydowego dla 

wszystkich klas (szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie). 

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

wyraźną potrzebę nauczyciela, rodzica oraz ucznia poprowadzenie zajęć 

indywidualnych w formie stacjonarnej (za zgodą wicedyrektora); W takiej sytuacji 

Rodzic wysyła podanie na adres mailowy: sekretariat.muzyczna@zs20.pl  

♫ 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;  

♫ Uczniowie klas 1 i 2 cyklu sześcioletniego, którzy uczęszczali na zajęcia teoretyczne 

(kształcenie słuchu, rytmika) wraz z klasami OSM uczęszczają na zajęcia zdalnie 

dołączając do swoich grup w SM. W przypadku braku możliwości uczestniczenia  

w zajęciach według planu klas SM należy skontaktować się mailowo z sekretariatem 

Szkoły Muzycznej: sekretariat.muzyczna@zs20.pl  

♫ W celu zapewnienia higienicznych warunków pracy lekcje zdalne nadal zostają 

skrócone: 

z 45 minut do 30 min. 

lekcje 30 minutowe trwają od 20 do 30 min. 
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♫ Nauczyciele w ramach nauki zdalnej oraz stacjonarnej monitorują i oceniają wiedzę 

oraz postępy uczniów w nauce zgodnie z WZO; 

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

dziennik elektroniczny, TEAMS (na koncie dziecka) lub poprzez pocztę służbową: 

P. Beata Sawka beasaw0363@edu.wroclaw.pl 

P. Maja Flis majfli2503@edu.wroclaw.pl 

P. Ewelina Lepka ewelep0256@edu.wroclaw.pl  

P. Przemysław Michalak przmic4833@edu.wroclaw.pl 

P. Anna Kierakowicz annkie6712@edu.wroclaw.pl 

P. Barbara Kowalczyk barkow1924@edu.wroclaw.pl 

 

♫ Nauczyciele wykonują swoje zadania i obowiązki w ramach kształcenia zdalnego na 

terenie placówki lub z domu. O miejscu wykonywania swoich zadań i obowiązków 

nauczyciele powiadamiają wicedyrektora; 

♫ Nauczyciele mają obowiązek dokumentowania w dzienniku elektronicznym oraz 

papierowym realizacji podstawy programowej, oceniania wiedzy i postępów uczniów 

w nauce, weryfikowania frekwencji oraz klasyfikowania z prowadzonego przedmiotu. 

Obowiązki uczniów: 

# Uczeń uczestniczy w lekcjach prowadzonych zdalnie zgodnie z tygodniowym 

planem lekcji; 

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

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

w miarę możliwości poinformować wcześniej (przed lekcją) 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 zdalna, jak i za pomocą innych narzędzi oraz fotografowania lub utrwalania  

w inny sposób konwersacji grup; 
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# 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 

 

 

 

 

 


