
WSTĘPNA KONCEPCJA ZDALNEGO NAUCZANIA
W MIEJSKIEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W GOSTYNINIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia  20 marca 2020 r.
w  sprawie  szczególnych  rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19,  od 25 marca br., Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie będzie
prowadzić „Kształcenie na odległość”.

W  tym  celu  została  opracowana  „Wstępna  koncepcja  zdalnego  nauczania”,  która
zostanie  udostępniona  na  stronie  internetowej  szkoły  do  wiadomości  dla  wszystkich
Nauczycieli, Rodziców i Uczniów. 

W myśl  w.w  „Koncepcji  zdalnego  nauczania”,  Miejska  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia
w Gostyninie pozostanie w ciągłym kontakcie z Rodzicami, Uczniami oraz Nauczycielami
za  pośrednictwem  strony  internetowej  szkoły,  kontaktu  telefonicznego  (szkoła  posiada
aktualne numery telefonów do Rodziców i Nauczycieli) oraz mailowego (dotyczy kontaktu
z Nauczycielami).  

Nauczyciele będą kontaktować się z Rodzicami i Uczniami za pomocą komunikatorów,
np.  Messenger,  Skype,  poczty  elektronicznej,  grup  społecznościowych.  Są  w  stałym
kontakcie ze szkołą, Uczniami oraz ich Rodzicami.

Jednocześnie  informuję,  że  pedagodzy  na  bieżąco  będą  wyjaśniać  Rodzicom
i  Uczniom  na  czym  będzie  polegała  nauka  zdalna,  zachęcając  ich  jednocześnie  do
zaangażowania w proces nauki poprzez motywację swoich dzieci do systematycznej nauki 
i ćwiczeń.

W przypadku Uczniów klas I – III,  Nauczyciele udzielą Rodzicom wskazówek na temat
dostępnych  materiałów  oraz  możliwych  sposobów  i  form  ich  realizacji  przez  Ucznia  
w domu. W starszych klasach utrzymywany jest bezpośredni kontakt z uczniem.

Do  pracy  z  Uczniami,  nauczyciele  będą  wykorzystywać  przygotowane  przez  siebie
materiały,  np.  skany  podręczników,  ćwiczenia  i  utwory,  które  będą  przesyłać  na  adres
mailowy Rodziców.

Nauczyciele instrumentów głównych zaproponują Rodzicom prowadzenie lekcji on-line
na Skypie,  bądź za pomocą Messengera.  W ramach pracy domowej,  Rodzice odeślą do
Nauczycieli  nagrane  prezentacje  swoich  dzieci.  Po  analizie  przesłanego  materiału
Nauczyciel skontaktuje się z Uczniem, w celu jego omówienia. Taka forma pracy zmusza
Rodziców do posiadania konta na Skypie, ale nie spotkało się to ze sprzeciwem z ich strony.
Rodzice chętnie współpracują z Nauczycielami.

Konsultacje na temat pracy Uczniów nad utworami odbywają się drogą telefoniczną.
Uczniowie  otrzymują  instrukcje,  wskazówki,  zalecenia  dotyczące  techniki  ćwiczeń.
W przypadku młodszych Uczniów, niezbędna jest pomoc Rodziców, którzy w tej sytuacji
muszą  wspomagać  pracę  swoich  dzieci  w  domu.  Uczniowie,  mający   trudności
z rozczytywaniem nut, powinni ćwiczyć i utrwalać już przerobione utwory, aby nie tracić
kontaktu z instrumentem.

Nauczyciele  przedmiotów  teoretycznych  korzystają  z  różnorodnych  materiałów
przydatnych w zdalnym nauczaniu. 



Wszystkie  opracowane  i  zgromadzone  materiały  Nauczyciele  teorii  zamieszczają
w  formie  dokumentów  na  stronie  internetowej  szkoły.  Otrzymany  materiał  Uczniowie
opracowują,  a  następnie  swoje  prace  odsyłają  na  prywatną  pocztę  Nauczycieli  teorii.
Nauczyciele analizują nadesłaną pracę Uczniów i odsyłają swoje uwagi.

Ocenianiu  bieżącemu  podlega:  aktywność/udział  Uczniów  w  zajęciach,  stopień
przyswajania kolejnych partii materiału, przygotowanie do zajęć i ocenianie przesyłanych
przez Uczniów nagranych utworów. 

Lekcje instrumentu ustalane są indywidualnie z Nauczycielem.
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