Szanowni Państwo, i Drodzy Uczniowie,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów ograniczenie
funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 22.12.2020. Od 23.12.2020 do 3 01.21
odbywają się ferie świąteczne, a od 4.01.21 do 17.01.21 zaplanowane są ferie zimowe
( Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, par. 2b, stan prawny na dzień 9.11.2020 ).
W związku z nowymi terminami uprzejmie informujemy, że w naszej szkole I semestr
kończy się 31.01.2021. Wywiadówki zaplanowane są w następujących terminach: 29.01 dla
szkoły podstawowej, a 1.02.21 dla szkoły II st. Godziny spotkań z Państwem ustalą
Wychowawcy klas.
W związku z decyzją rządową przedłużamy prowadzenie lekcji online zgodnie
z Planem B, który otrzymaliście Państwo od Wychowawczyń na koniec października br.
Rozporządzenie, o którym mowa, pozostawia dyrektorowi możliwość ustalenia w inny
sposób realizacji zajęć, niż zajęcia stacjonarne. Ustalono zatem, że w naszej szkole zajęcia
ogólnokształcące i artystyczne mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. O metodzie i technice decyduje nauczyciel prowadzący dane lekcje.
Dopuszcza się prowadzenie zajęć w formie przesyłania materiałów lub/i w formie spotkań
z uczniami na platformie Teams lub Zoom. Ze względu na specyfikę zajęć, muzycy mogą
prowadzić lekcje gry na instrumentach na wybranych innych komunikatorach.
Dla uczniów z klasy 8 i II szk. II st oraz klasy maturalnej nadal istnieje możliwość
zapewnienia konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielami prowadzącymi
zajęcia, z których uczniowie będą przystępować do egzaminów. Również w klasie maturalnej
można organizować konsultacje z zakresu egzaminu dyplomowego. Możliwość konsultacji
przysługuje także uczniom, którzy przygotowują się do konkursów instrumentalnych.
Harmonogram tych konsultacji będzie uzgadniany na bieżąco z nauczycielami,
wychowawcami, dyrekcją szkoły oraz z uczniami i ich rodzicami.
Uczniowie grający na instrumentach udostępnianych w szkole (harfa, perkusja,
kontrabas, klawesyn) oraz dętych blaszanych mogą ćwiczyć w szkole w ściśle ustalonych
godzinach z nauczycielem prowadzącym, po zaakceptowaniu go przez dyrekcję szkoły.
Szkoła dla uczniów ćwiczących w szkole będzie czynna w godz. 10.00-17.00 do 22.12.2020
oraz 28-30.12.2020 (bez sobót i niedziel). O godzinach funkcjonowania szkoły podczas ferii
zimowych zostanie ogłoszony osobny komunikat.
O innych sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie zawieszenia zajęć
stacjonarnych będziemy informować na bieżąco, w miarę zgłaszanych potrzeb
i uzyskiwanych informacji.
Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązują wszystkie dotychczas przyjęte
procedury bezpieczeństwa. Życzymy Państwu i Uczniom zdrowia, humoru i sił na
przetrwanie tego czasu,
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