
ZARZĄDZENIE DYREKTORA 
ARCHIDIECEZJALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 

IM. KS. KARDYNAŁA FRANCISZKA MACHARSKIEGO W KRAKOWIE 
NR 9-2019/2020 

z dnia 25 maja 2020 r. 
w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną 

 

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom: 

 

1. Zawieszam wszystkie odbywane stacjonarnie zajęcia dydaktyczne w ASM I oraz ASM II st. 
w dniach 25 maja – 7 czerwca 2020 r. 

2. Zajęcia szkolne w tym czasie odbywają się w trybie zdalnym według wytycznych 
przekazanym nauczycielom i uczniom. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do 
regularnego prowadzenia zajęć, zaś wszyscy uczniowie do regularnego w nich 
uczestniczenia. 

3. Zawieszam możliwość korzystania z infrastruktury szkoły, łącznie z biblioteką, pracownią 
organmistrzowską czy salami udostępnianymi do ćwiczeń (z wyłączeniem sytuacji, 
o których mowa w punktach 9–10). 

4. Odwołuję wszystkie inicjatywy kulturalne organizowane przez szkołę. 
5. Zawieszam wszelkie wyjazdy służbowe (delegacje). 
6. Zawieszam działalność baru funkcjonującego na terenie szkoły. 
7. Kontakt z sekretariatami ASM I st. i ASM II st. możliwy jest jedynie za pośrednictwem 

telefonów oraz poczty internetowej. 
8. Wstęp na teren budynku posiadają wyłącznie osoby do tego upoważnione, w dniach  

i godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły. 
9. W okresie, którego dotyczy zarządzenie, z wyznaczonych pomieszczeń szkolnych wg 

ustalonego z sekretariatem grafiku mogą korzystać dyplomanci ASM II st. oraz ich 
nauczyciele, a także uczniowie ostatnich klas ASM I st. odbywający próby i ćwiczenia 
w ramach przygotowań do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych II stopnia. 

10. Możliwość wejścia do szkoły mają także zatrudnieni w szkole nauczyciele, wyłącznie 
w terminie ustalonym z sekretariatem. 

11. Wszyscy przebywający w szkole bezwzględnie muszą dostosować się do obowiązującego 
regulaminu przebywania w budynku w tym okresie. 

 
 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem, iż w zależności od zaleceń 
Ministerstwa termin jego obowiązywania może ulec przedłużeniu. 
 
Wszelkie aktualne informacje będą zamieszczone na stronach internetowych: 
www.asm1.edu.pl 
www.asm2.edu.pl  


