ZPSM-D.021.1.2022.2
ZARZĄDZENIE NR 22/2021/2022
w sprawie zmiany w organizacji nauczania
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
z dnia 27 stycznia 2022 r.
Na podstawie:
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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).
2) Art. 30b i 30c oraz art. 68. ust. 1. pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
zarządzam, co następuje:
§ 1 . Uwagi wstępne.
Celem procedur zawartych w niniejszym zarządzeniu jest:
1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na
terenie szkoły.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników.
3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach
zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu
epidemii.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Sposób organizowania nauki w ZPSM im. W. Kilara w Katowicach zależeć będzie od rozwoju
sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią rozporządzeń nadrzędnych.
2. Od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie ZPSM im.
Wojciecha Kilara w Katowicach.
3. Termin ferii zimowych zaplanowanych na okres od 14 do 25 lutego 2022 r. nie ulega zmianie.
4. Od 27 stycznia 2022 r. nastąpi ograniczenie funkcjonowania szkoły w klasach:
- V – VIII POSM I st. im. S. Moniuszki w Katowicach
- I – VI POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
5. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone, zgodnie z Regulaminem realizacji zajęć edukacyjnych
artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w
ZPSM im. W. Kilara w Katowicach, obowiązującym w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID -19 (przyjętym w dniu 6.11.2020 r. ze zmianami).
6. W POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach lekcje będą prowadzone zgodnie z nowym
rozkładem zajęć dla klas IV-VIII z dnia 26 stycznia 2022 r. Lekcje trwają pół godziny, po czym
następuje czas na wykonanie zadań i przełączenie się na kolejne zajęcia z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość. Zajęcia religii, plastyki i wychowania fizycznego odbywają się w
większości w trybie asynchronicznym (zdalnym), z powodu braku w budynku szkoły sal
lekcyjnych, w których istnieje dobrej jakości łączność internetowa.
7. Dla uczniów klas I - IV POSM I st. im. St. Moniuszki w Katowicach umożliwiona jest opieka
świetlicowa.

8. W POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach lekcje są prowadzone metodą
synchroniczną (online) i asynchroniczną (zdalnie), zgodnie z nowym planem lekcji obowiązującym
od 17.01.2022 r., według skróconego rozkładu dzwonków.
9. W szczególnych sytuacjach za zgodą dyrektora szkoły jest możliwe, na wniosek nauczyciela
danego przedmiotu, przeprowadzanie lekcji indywidualnej stacjonarnie, po przedstawieniu
oświadczenia przez rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego. Szczególnie dotyczy
to uczniów przygotowujących się do egzaminów dyplomowych, konkursów i olimpiad.
10. Nauczyciele mogą pracować w ramach nauczania zdalnego na terenie szkoły. Jednak do
minimum ograniczone jest poruszanie się po przestrzeni publicznej szkoły.
11. Ograniczenia funkcjonowania nie dotyczą internatu przy POSM II st. im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. Uczniowie korzystający z internatu będą mieli możliwość przebywania w nim, jeśli
warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu
zamieszkania.
12. Jeżeli będzie taka potrzeba, jest możliwe prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnowychowawczych stacjonarnie. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości wsparcia
udzielanego dzieciom i młodzieży w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w
procesie terapeutycznym.
13. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w budynkach szkoły osób postronnych (w tym
rodziców). Wyjątek stanowią wizyty dostawców, pracowników poczty, kurierów.
14. Zawiesza się organizowanie koncertów, popisów i warsztatów odbywających się na terenie
szkoły.
15. Oba budynki szkół będą czynne wyłącznie w dni robocze. Wyjątek stanowi dyżur w budynku
przy ul. Ułańskiej 7 b w sobotę, 29 stycznia 2022 r. od godziny 8.00 – 15.00. Godziny otwarcia
szkoły będą zależne od potrzeb organizacji nauczania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół |Muzycznych im. W. Kilara w Katowice

