
       Zarządzenie Nr 4-2020
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. Henryka Melcera w Kaliszu 
z dnia 25 marca 2020 r. 

w  sprawie  określenia  zasad  zaliczania  do  wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu  kształcenia  w  związku  z  dalszym  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.
w  sprawie  szczegółowych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie  określa  zasady  zaliczania  do  wymiaru  godzin  poszczególnych  zajęć
realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w  Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
w Kaliszu, z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia  na  czas  zawieszenia  zajęć  dydaktycznych,  opiekuńczych  i  wychowawczych,
w związku  z  czasowym  ograniczeniem  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2.

Do  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dydaktycznych  zalicza  się
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których
mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegółowych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493). 

§ 3.

1. Zajęcia  dydaktyczne  z  wykorzystaniem  metod  i technik,  o  których  mowa
w § 2 zarządzenia,  są  zaliczone  do  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  zajęć
nauczyciela, jeżeli:
a) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 3-2020

Dyrektora  Szkoły  z dnia  24  marca  2020  r.  w  sprawie  sposobu  dokumentowania
realizacji  zadań  jednostki  systemu  oświaty,  wydanym  na  podstawie
§ 1 rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia,

b) nauczyciel  zapewnił  uczniom  lub  ich  rodzicom  źródła  i  materiały  niezbędne  do
realizacji zajęć w formie elektronicznej,

c) każdy uczeń lub rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem, 
d) nauczyciel  przekazał  każdemu  uczniowi  lub  rodzicom  informację  o  formie

i terminach konsultacji, o których mowa w lit.c,
e) nauczyciel  dokonuje  weryfikacji  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  przez  bieżącą



kontrolę postępów w nauce oraz informuje uczniów lub rodziców o postępach ucznia
w nauce, 

§ 4.

Sposób naliczania obowiązkowego wymiaru godzin nie dotyczy pracy akompaniatorów,
którzy rozliczani są na podstawie wypracowanej średniej godzin z całego roku szkolnego. 

§ 5.

Zajęcia  z  wykorzystaniem  metod  oraz  technik  kształcenia  na  odległość  mogą  być
prowadzone w grupach lub indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć. 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. H. Melcera w Kaliszu.

§ 7.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 Dyrektor PSM I i II st. w Kaliszu 
          /-/ Maria Pawelec


