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Zarządzenie  

dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim  

z dnia 14.02.2022 r. wprowadzające nauczanie stacjonarne i określający je regulamin 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  z 2022 r. poz. 186) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 

stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 213, poz. 367) 

zarządzam co następuje:   

 

§ 1. W związku z powyższym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. i 

zmianą w § 2 pkt 4 przywraca się nauczanie stacjonarne w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie 

Pomorskim (zwanej dalej PSM I st.) 

 

REGULAMIN nauczania stacjonarnego 

1. Wszystkie zajęcia od dnia 20.02.2022 r. powracają w wersji stacjonarnej przy zachowaniu wytycznych 

MEN, MZ i GIS. 

2. W szkole mogą przebywać tylko osoby zdrowe, nie wykazujące objawów chorobowych związanych z 

COVID-19; 

3. Wszyscy mają obowiązek stosować maski ochronne (osłona ust i nosa) w sytuacji, jeśli nie można 

zachować bezpiecznego dystansu określonego w wytycznych MZ i GIS ( 1,5 m). 

4. Wszyscy mają obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.  

5. Opiekunowie odprowadzający dzieci ograniczają swoją obecność w szkole, lecz mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady dystansu, dezynfekcji i innych wytycznych MEN , MZ  

i GIS. 

6. W szkole obowiązuje następująca procedura w przypadku wykrycia wśród uczniów lub pracowników 

PSM I st. podejrzenia lub zachorowania na COVID-19: 

1) pracownik po stwierdzeniu niepokojących objawów chorobowych u ucznia zawiadamia dyrektora 

szkoły, który informuje o tym jednego z rodziców; 

2) dziecko do czasu przybycia rodzica przebywa w odosobnionym pomieszczeniu, wskazanym przez 

pracownika szkoły z którego zabierany jest niezwłocznie po przybyciu opiekuna; 

3) dyrektor w uzasadnionych przypadkach zawiadamia właściwego państwowego powiatowego 

inspektora sanitarnego. 

7. Wprowadza się następującą organizację kształcenia: 

1) nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek wietrzyć sale po każdej lekcji, dezynfekcji instrumentu 

pomocy szkolnych przy każdorazowej zmianie ucznia w sali,  

2) treści i program nauczania podczas zajęć jest realizowany zgodnie ze szkolnymi programami nauczania i ich 

elementy dobierane są przez poszczególnych nauczycieli na każdą lekcję w taki sposób, aby zrealizować 

podstawę programową dla danego przedmiotu, 

3) pozostałe zasady określają akty prawne i dokumenty szkolne obowiązujące w taki sposób, jak przed 

epidemią.  

8. Sposoby oceniania końcoworocznego. W związku z trudnościami spowodowanymi ograniczeniem 

zajęć stacjonarnych wprowadza się możliwość wystawienia oceny końcoworocznej na podstawie pracy 

ucznia bez przeprowadzenia egzaminu końcowego lub końcoworocznego. Wybór podstawy wystawienia 

oceny - koncert, praca w roku szkolnym, organizacja egzaminu - pozostawia się nauczycielowi 

prowadzącemu dany przedmiot główny w porozumieniu z dyrektorem.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14.02.2022 r.  

 

 


