Piła, dnia 24 stycznia 2021 roku

KOMUNIKAT

1. Uwzględniając potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz programowo najwyższych,
od 1 lutego 2021 roku (od II półrocza), istnieje możliwość realizacji zajęć stacjonarnie
(na terenie szkoły), następujących grup uczniów:
1) rok I PSM I st.
– cykl 6-letni
2) rok I PSM I st.

– cykl 4-letni

3) rok VI PSM I st.

– cykl 6-letni

4) rok IV PSM I st.

– cykl 4-letni

5) rok I PSM II st.
6) rok VI PSM II st.
7) klasy perkusji (wszyscy uczniowie PSM I st. oraz PSM II st.)
2. Możliwość realizacji zajęć w formie stacjonarnej na terenie szkoły dotyczy tylko przedmiotu głównego (zajęć indywidualnych), maksymalnie 1x w tygodniu.
Druga lekcja w tygodniu oraz zajęcia ogólnomuzyczne – grupowe, odbywają się na dotychczasowych zasadach – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Decyzję o uczestnictwie dziecka w zajęciach stacjonarnych podejmuje rodzic ucznia
(opiekun prawny) lub uczeń pełnoletni w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu
głównego.
4. Realizacja zajęć w formie stacjonarnej, dla wyżej wymienionych grup uczniów oraz
wszystkich nauczycieli jest dobrowolna. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów, chcących realizować zajęcia stacjonarnie, zobowiązani są do złożenia stosownego wniosku,
który zawierać będzie następującą treść:
Wyrażam chęć realizacji przez moje dziecko ………………………………………………...,
zajęć z przedmiotu głównego w formie stacjonarnej. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przybywanie mojego dziecka na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Podpis rodziców/rodzica
Wnioski o powyższej treści można przesyłać do dyrektora szkoły za pośrednictwem
dziennika elektronicznego z konta rodzica ucznia, lub złożyć w sekretariacie szkoły w
formie tradycyjnej.
5. Istnieje możliwość realizacji konsultacji indywidulanych dla uczniów przygotowujących się do udziału w konkursach, festiwalach, projektach artystycznych. Zgodę na

realizację konsultacji, wyraża dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela. W takiej sytuacji wymagana jest także zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na przebywanie dziecka na terenie szkoły.
6. Powyższe ustalenia będą obowiązywać do odwołania, w zależności od pojawienia się
nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania szkół artystycznych.
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