
Zasady działalności Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. 

Paderewskiego w Kluczborku od 25 maja 2020 r. 

 

W związku z przedłużonym stanem epidemii i nowymi rozporządzeniami MEN 

w szkole obowiązują nowe zasady klasyfikacji uczniów, konsultacji  

indywidualnych i rekrutacji: 

1. Termin zawieszenia zajęć przesunięto do 7 czerwca 2020 r. 

2. Nadal obowiązuje nauczanie zdalne z wykorzystaniem wypracowanych  

     metod pracy. 

3.  Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych w szkole z zachowaniem  

     procedur bezpieczeństwa ( dostępność dozowników z płynem  

    dezynfekcyjnym przy wejściu do szkoły, maseczki i /lub przyłbice, zachowanie  

    dystansu, obowiązkowe przerwy pomiędzy poszczególnymi konsultacjami,  

    dezynfekcja, wietrzenie…) dla uczniów przygotowujących się do egzaminów  

    wstępnych do szkół muzycznych II stopnia oraz dla uczniów zagrożonych  

    otrzymaniem ocen niepromujących lub w innych indywidualnych  

     przypadkach. 

4. Nowe zasady klasyfikacji uczniów na zakończenie roku szkolnego 2019/20: 

    - Wszystkie oceny końcoworoczne wystawiają nauczyciele danego  

       przedmiotu z uwzględnieniem oceny z I półrocza, ocen cząstkowych i oceny  

      za pracę i zaangażowanie ucznia. Nie odbędą się egzaminy komisyjne. 

     - nauczyciele poszczególnych  przedmiotów informują uczniów i rodziców o  

       ocenach proponowanych do 9 czerwca 2020 r. Rodzice lub pełnoletni  

       uczniowie proszeni są o potwierdzenie otrzymania informacji. 

    - z przedmiotów : instrument główny, fortepian dodatkowy i improwizacja  

       fortepianowa ocena zostanie wystawiona po przesłaniu do dnia  



       5 czerwca 2020 r. nagrania obowiązującego programu/ dźwięk + obraz/ do  

       nauczyciela przedmiotu przez dostępne komunikatory. 

     - wszystkie oceny zostaną wystawione do dnia 16 czerwca 2020 r. 

     - Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w dniu 23 czerwca o godz. 10. 

     - Zakończenie roku szkolnego : 26 czerwca 2020 r. ( najprawdopodobniej) 

     - Forma zakończenia roku i możliwość odbioru świadectw nie została jeszcze  

        ustalona. Informacje będą przekazane przez nauczycieli lub przez stronę  

        internetową szkoły. 

5.  Szkoła prowadzi rekrutację uczniów na nowy rok szkolny 2020/2021: 

     -  zasady rekrutacji zapisane są w Regulaminie rekrutacji, który znajduje się  

         na stronie internetowej szkoły. 

     -  Wniosek o przyjęcie do szkoły należy pobrać ze strony internetowej szkoły    

        : www.szkolamuzyczna.kluczbork.pl i złożyć drogą elektroniczną do dnia 

        15 czerwca 2020 r. 

     - O terminie badania przydatności kandydaci zostaną powiadomieni  

       telefonicznie. 

     - Zaświadczenie lekarskie będzie można złożyć w terminie późniejszym. 

     - Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod telefonem :  

         77/4182206, a  ewentualne  zmiany będą pojawiać się na stronie  

         internetowej szkoły. 

 

                                                                                                Dyrektor 

                                                                                         Danuta Nalewajka 

http://www.szkolamuzyczna.kluczbork.pl/

