D.0.01.011.3/2020

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
z dnia 24 października 2020 roku o zmianie trybu nauczania na tryb zdalny
w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach
Dyrektor ZSM w Siedlcach na podstawie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1.

2.

3.
4.

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 23 października 2020 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie określonych nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
Wytycznych MEN, MKiDN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1.IX.2020,
Statutu Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia
COVID-19 występującym w najbliższym środowisku,
Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach z dnia 22 września 2020
roku w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie ZSM w Siedlcach
w okresie obowiązywania obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19”,
zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku
zarządza co następuje:
§1
Z dniem 26 października 2020 roku w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach realizacja zajęć
edukacyjnych artystycznych we wszystkich klasach PSM I i II stopnia ze wszystkich
przedmiotów odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zajęcia zdalne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2020 roku poz. 493 z późniejszymi zmianami).
Nauczanie zdalne w ZSM w Siedlcach obowiązywać będzie od dnia 26 października 2020 roku
do dnia 8 listopada 2020 roku.
System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów ZSM w Siedlcach.

§2
1.

2.

Nauczyciele przedmiotu „Instrument główny” bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSM
w Siedlcach zarządzenia w sprawie wdrożenia zdalnego trybu nauki przekazują tę informację
rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom za pośrednictwem e-dziennika „Fryderyk” oraz drogą
e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.
Nauczyciele przedmiotu „Instrument główny” uzyskują od rodziców/prawnych opiekunów i uczniów
potwierdzenie odbioru informacji o wprowadzeniu zdalnego trybu nauczania.
§3

1.
2.
3.

O wdrożeniu zdalnego trybu nauki w Zespole Szkół Muzycznych dyrektor informuje CEA i Radę
Pedagogiczną ZSM w Siedlcach.
Dyrektor ZSM w Siedlcach publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia zdalnego trybu nauki na
stronie internetowej Szkoły.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Siedlce, dn. 24 października 2020 roku

