REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W
ZGORZELCU W PRZESŁUCHANIACH PÓŁROCZNYCH
W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19.
Dyrektor PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu określił Regulamin uczestnictwa uczniów w
przesłuchaniach półrocznych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Postanowienia ogólne
1. Przesłuchania półroczne z instrumentu głównego dla uczniów szkoły I stopnia odbywać się będą
od dnia

1 do 19 grudnia 2020 roku według ustalonego harmonogramu, który zostanie

zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
2. Przesłuchania półroczne dla uczniów szkoły II stopnia odbędą się w terminie 20 do 26 stycznia
2021. Możliwa jest wcześniejsza realizacja przesłuchań po ustaleniu z nauczycielem
instrumentu głównego.
3. Przesłuchania mogę mieć formę stacjonarną lub zdalną:


Przesłuchania stacjonarne, na terenie Szkoły w reżimie sanitarnym (za zgodą rodziców) lub



Przesłuchania w formie zdalnej: uczeń gra z domu, komisja w auli przesłuchuje ucznia za
pomocą szkolnej platfomy MS Teams.

4. Repertuar na przesłuchanie ustala uczeń z nauczycielem instrumentu głównego.
5. Formę przesłuchania ustala rodzic z nauczycielem instrumentu głównego.
6. Przesłuchań dokonuje komisja złożona z dwóch pedagogów.
7. Komisja sporządza protokół przesłuchania, ustala punktację i ocenę z przesłuchania.
8. Forma prezentacji artystycznej wymaga stroju galowego.
9. Przesłuchania dla uczniów klas II-VI szkoły I stopnia oraz I-VI szkoły II stopnia są
obowiązkowe.
Przesłuchania stacjonarne
10. Przesłuchania stacjonarne na terenie Szkoły prowadzone będą w reżimie sanitarnym:
wejście do Szkoły o określonej godzinie, obowiązkowo w maseczce, obowiązkowa dezynfekcja
rąk, z zachowaniem dystansu 2 m, w auli lub dużej sali, wietrzenie sali przesłuchań.
11. Prezentacja muzyczna odbywa się z zachowaniem dystansu, bez konieczności założenia
maseczki.

12. Do przystąpienia ucznia do przesłuchania stacjonarnego na terenie Szkoły wymagana jest zgoda
rodziców i podpisanie odpowiednich oświadczeń (załącznik do regulaminu).
13. Zgodę rodziców na przystąpienie ucznia do przesłuchania stacjonarnego na terenie Szkoły
można wysłać mailowo do sekretariatu (psm.zgorzelec@psmzgorzelec.pl), lub złożyć osobiście
w sekretariacie. Zgodę może dostarczyć uczeń przed przesłuchaniem.
14. Uczniowie na teren szkoły będą wpuszczani o określonej godzinie, z uwzględnieniem czasu na
przygotowanie się i rozegranie.
15. Przesłuchaniami stacjonarnymi na terenie Szkoły mogą zostać objęci tylko uczniowie zdrowi,
bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną lub infekcję oraz uczniowie u
których w domach nikt nie przebywa na kwarantannie lub izolacji.
16. Po wejściu do budynku każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk przygotowanymi przez szkołę w
tym celu środkami.
17. Przy drzwiach wejściowych szkoły może być mierzona temperatura.
18. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 st. C) uczeń nie zostanie wpuszczony do
placówki.
19. W przypadku braku zgody rodziców na udział ucznia w przesłuchaniach stacjonarnych lub
braku możliwości uczestniczenia w nich, uczeń objęty będzie przesłuchaniem w formie zdalnej.
Przesłuchanie zdalne
20. Przesłuchanie zdalne odbywać się będzie z domu ucznia za pomocą szkolnej platformy MS
Teams.
21. Do realizacji przesłuchania zdalnego konieczne jest posiadanie komputera lub innego
urządzenia mobilnego z dostępem do internetu oraz login i hasło do uczniowskiego konta na
MS Teams.
22. W miarę możliwości, wymagane jest przygotowanie odosobnionego miejsca, pokoju, bez
przeszkadzających odgłosów, zapewniające uczniowi możliwość koncentracji i dobrego
brzmienia.

