Siedlce, 24.03.2020r.

KOMUNIKAT nr 2/2020
Szanowni Państwo Rodzice (Prawni Opiekunowie), Uczniowie i Nauczyciele
ZSM w Siedlcach.
W związku z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 493), niniejszym
informuję:
Zajęcia w formie zdalnej rozpoczynamy 25 marca 2020r. (środa)
Rozliczanie czasu pracy nauczycieli:
Przedmiot główny: lekcje przeprowadzamy w wymiarze takim, jak w tygodniowym
przydziale godzin. Zaleca się, by zajęcia były prowadzone w tych samych dniach, jak
wynikałoby to ze złożonych planów nauczania, niekoniecznie w tych samych
godzinach.
Możliwe formy:
 wideokonferencja przez dostępne komunikatory,
 kontakt audio na żywo za pomocą komunikatora internetowego, w ostateczności
telefonu komórkowego,
 przesyłanie nagrań filmów z realizowanym programem, a także przesyłanie przez
nauczyciela nagrań wzorcowych,
Fortepian dodatkowy / obowiązkowy: lekcje przeprowadzamy w wymiarze takim,
jak w tygodniowym przydziale godzin (raz w tygodniu). Zaleca się, by zajęcia były
prowadzone w tych samych dniach, jak wynikałoby to ze złożonych planów nauczania,
niekoniecznie w tych samych godzinach.
Możliwe formy:
 wideokonferencja przez dostępne komunikatory,
 kontakt audio na żywo za pomocą komunikatora internetowego, w ostateczności
telefonu komórkowego,
 przesyłanie nagrań filmów z realizowanym programem, a także przesyłanie przez
nauczyciela nagrań wzorcowych .

W przypadku, gdy uczeń nie posiada instrumentu w domu, należy uzyskać drogą
mailową od rodzica odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku nauczyciel zaleca:
 słuchanie utworów fortepianowych wyznaczonych przez nauczyciela, oraz ich
omawianie w formie dyskusji/notatki,
 ćwiczenia pisemne z zakresu znajomości czytania nut,
 ewentualnie inne formy wyznaczone przez nauczyciela.
Akompaniament:
W porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego, nauczyciel akompaniator
dokona nagrań audio utworów bądź ich fragmentów i udostępni je wskazanemu
uczniowi do wyłącznego własnego użytku.
Wykluczone jest publikowanie przez nauczyciela / ucznia nagrań w sieci !
W przypadku braku sprawnego instrumentu w domu, nauczyciel akompaniator, w celu
przeprowadzenia nagrania może przyjechać do szkoły. Szkoła będzie otwarta od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Przebywanie w szkole w innym niż
wskazany celu jest niedopuszczalne.
Chóry / zespoły:
Nauczyciel wysyła materiały do opracowania dla każdego głosu, może też, jeśli uzna
za stosowne, dokonywać przesłuchań indywidualnych materiałów przy pomocy metod
o których mowa w punktach dotyczących przedmiotu głównego i fortepianu
dodatkowego.
Zajęcia zbiorowe ogólnomuzyczne:
Nauczyciel przesyła gotowe (opracowane przez siebie) materiały dotyczące
bieżących tematów, dostosowane do możliwości i warunków samodzielnej pracy
ucznia. Następnie wyznacza zadania związane z opracowanym materiałem (mogą to
być: testy, karty pracy, forma wypracowania, recenzji) i w określonym przez siebie
terminie zbiera od uczniów wykonaną pracę po czym dokonuje jej oceny.
Nauczyciel kształcenia słuchu może ponadto:
 wysyłać uczniom pisemne zadania słuchowe (dyktanda, ćwiczenia) w formie:
nagrań oraz szablonów do realizacji.
 przeprowadzać ćwiczenia ustne z uczniami w formie nagrań własnych uczniów.
Wyżej wymienione formy powinny również podlegać ocenie.

DOKUMENTOWANIE:
Przebieg zajęć dokumentujemy we Fryderyku (np.: lekcja przeprowadzona przez
komunikator internetowy Skype, wpisujemy temat lekcji, ewentualne oceny i inne
istotne informacje)
oraz
wypełniamy tabelę przesłaną w załączniku maila (dotyczy nauczycieli).
Szczegóły odnośnie tabeli zostaną przesłane nauczycielom w odrębnym mailu.

OCENIANIE:
Zajęcia indywidualne - oceny wpisujemy we Fryderyku.
Zajęcia zbiorowe - oceny wpisujemy we Fryderyku.

Dbamy o higienę psychiczną uczniów i o zdrowy rozsądek przy korzystaniu przez nich
z komputerów i mediów! Nie zadajemy prac powodujących kilkugodzinną pracę przed
komputerem! Dyrekcja ma obowiązek monitorowania nauczycieli również pod tym
kątem.
Dyrektor ZSM w Siedlcach

