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Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.,poz 59), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i 

form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 

r., poz.214), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w 

sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego {Dz. U. z 

2019 r., poz.1637), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych    

(Dz.U. z 2019 r., poz.1247), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz.1591), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2018 r., 

poz.1485), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i 

opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1743). 
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Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 

 

Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym rok szkolnym: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, między innymi przez wła-

ściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowania do życia oraz realizację zadań pro-

gramu wychowawczo- profilaktycznego 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie 

3. Działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadze-

nie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczanie historii oraz 

poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i prze-

myślane wykorzystanie w tym względzie między innymi wycieczek edukacyjnych 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologicz-

no - pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-

19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat 

szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie, w procesie kształcenia, z 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie in-

formacyjno – komunikacyjne 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności - rozwój umiejętności zawodowych 

w edukacji formalnej i poza formalnej w tym uczenie się dorosłych 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postaw odpowiedzial-

ności za środowisko naturalne 

 

Preambuła 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Powiatowej Szkoły Muzycznej powstał w oparciu o wizję i 

misję szkoły. Obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów 

szkoły. Jest realizowany przez wszystkich nauczycieli. 

 

Wizja szkoły 

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna stwarza równe szanse dla rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży. 

Służą temu cele dydaktyczne i wychowawcze. Chcemy aby dzieci czerpały radość z poznawaniu  

tajników gry na instrumencie i trwały w pozytywnej motywacji do nauki oraz występów 

scenicznych. 

Szkoła ma stanowić wspólnotę ludzi ją tworzących: uczniów, rodziców i nauczycieli połączonych 

wspólną pasją. 

Pragniemy uczyć i wychowywać dzieci i młodzież w atmosferze życzliwości opartej na kulturze 

osobistej, tolerancji, szacunku, wzajemnej pomocy. 

Chcemy aktywnie współdziałać na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizację życia 

muzycznego oraz współpracę z instytucjami, przedszkolami, szkołami na terenie miasta i poza jego 

granicami. 

Jesteśmy przyjazną i bezpieczną dla uczniów szkołą poprzez indywidualizację procesu nauczania. 

 

 

Misja szkoły 

 

„Muzyka to dusza wszechświata, skrzydła umysłu, lot wyobraźni i wszelkie życie” – Platon 
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Kształcenie muzyczne młodzieży od wieków należało na równi z innymi dyscyplinami nauki do 

kanonu dydaktycznego elitarnych szkół i uczelni. 

Aby stać się świadomym twórcą i uczestnikiem sztuki należy posiąść wiedzę i umiejętności, które 

 pozwolą człowiekowi swobodnie poruszać się w tej metafizycznej przestrzeni. 

Muzyka operuje językiem uniwersalnym, wspólnym dla wszystkich ludzi na świecie dlatego zbliża 

i otwiera nas na drugiego człowieka. 

Nasza szkoła jest miejscem stwarzającym szansę kształcenia muzycznego i zawodowego dla 

każdego utalentowanego i otwartego na współpracę dziecka. 

 

Sylwetka absolwenta Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni. 

 

Absolwent PSM I st we Wrześni to młody człowiek w przedziale wieku miedzy 12 a 20 rokiem 

życia. 

 Jest przygotowany w pełni do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia lub na 

innym pokrewnym kierunku, który wymaga praktycznych umiejętności gry solowej lub 

zespołowej na instrumencie .  

 Absolwent szkoły muzycznej I stopnia może wykorzystywać nabyte umiejętności oraz wiedzę 

w przyszłości pracując w instytucjach odpowiedzialnych za kulturę, np. wydział promocji 

kultury w urzędach, dom kultury, media, w placówkach oświatowych i wychowawczych, w 

kościołach. 

 Może staż się członkiem amatorskiego ruchu muzycznego :orkiestry, chóry}. Jego umiejętności 

pozwolą na prowadzenie własnych zespołów muzycznych. 

 Posiądzie wiele praktycznych i życiowych umiejętności: pracowitość, właściwą organizację 

czasu i pracy, kreatywność, samodzielność, potrzebę samodoskonalenia, rozwoju swoich pasji i 

zainteresowań, które wykorzysta żyjąc w rodzinie i społeczności. 

 Absolwent współtworzy i współkreuje kulturę lokalną, jest świadomym twórcą i odbiorcą 

kultury wyższej. 

 

Wstęp 

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni jest placówką kształcenia muzycznego dla 

utalentowanych w tym kierunku dzieci i młodzieży. Zapewnia równe szanse rzetelnej edukacji 

artystycznej każdemu uczniowi. Jest również placówką wychowującą i przygotowującą młodego 

człowieka do życia i pracy w społeczeństwie. 

Muzyka jest nie tylko źródłem wspaniałych przeżyć estetycznych ale stanowi dla, nas-nauczycieli i 

wychowawców, narzędzie przy pomocy którego kształtujemy szlachetne cechy i postawy młodego 

człowieka. 

Działalność szkoły wpisuje się w potrzeby środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że w przyszłości 

absolwenci naszej szkoły będą pozytywnie kreować wizerunek miasta i regionu. 

Chcemy systematycznie podnosić standardy dydaktyczne i wychowawcze dla dobra naszych 

wychowanków, ich rodzin oraz szeroko pojętej społeczności. 

 W poniższym dokumencie staraliśmy się zawrzeć złożoną problematykę wychowawczo-

opiekuńczą, która związana jest z procesem edukacji młodego człowieka. Musi się on zmierzyć z 

trudnością pogodzenia nauki w szkole ogólnokształcącej ze szkołą muzyczną zmuszającą do 

rezygnacji z czasu wolnego i dodatkowej pracy. Wymaga to szczególnej troski o prawidłowy 

psychiczny i fizyczny rozwój dziecka ze strony nauczycieli i opiekunów. 

Naszym zadaniem jest wspierać, motywować, wzmacniać poczucie własnej wartości młodego 

człowieka oraz uwrażliwiać go na potrzeby drugiego człowieka. 

W trzecim roku pracy szkoły rozpoczynamy diagnostykę skuteczności przyjętych metod pracy w 

konfrontacji z rezultatami nauki zdalnej, która towarzyszyła nam przez 9 miesięcy roku szkolnego 

2021/2021. Szczególną uwagę poświęcamy diagnostyce problemów dydaktycznych i 
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Cel programu wychowawczo-profilaktycznego 

Powiatowej Szkoły Muzycznej I st we Wrześni 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni jest integralnym 

elementem koncepcji i funkcjonowania szkoły. Posiada swoje umocowanie w przytoczonych aktach 

prawnych. 

Głównymi ogniwami pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz profilaktyki w zakresie 

bezpieczeństwa i zdrowia są: 

 a)  Rodzice/prawni Opiekunowie, którzy są wychowawcami swoich dzieci i 

najważniejszymi osobami wspierającymi je we wszystkich sferach życia. 

 b)  Szkoła wspierająca rodziców w procesie wychowania w poszanowaniu uznanych 

wartości: pokoju, patriotyzmu, tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka i otaczającego świata. 

 c)  Nauczyciele , których głównym zadaniem jest kształcenie, wychowanie i opieka, są także 

wzorami postępowania i doradcami życiowymi. 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, 

uczniów, nauczycieli. Za jego prawidłową realizację odpowiedzialni są nauczyciele w ramach 

przydzielonych im obowiązków. 

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego oraz jego potrzeb. 

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I st we Wrześni powstała 2 września 2019. 

Każdy kolejny rok funkcjonowania szkoły będzie dostarczał tematów do diagnozowania 

problemów i potrzeb uczniów oraz opracowania działań wychowawczych i profilaktycznych. 

 Z uwagi na specyfikę kształcenia w szkole muzycznej możemy przyjąć, że główne działania 

wychowawcze i profilaktyczne skoncentrowane będą na: 

            a)  podejmowaniu, wśród uczniów i rodziców działań sprzyjających poszerzaniu wiedzy o 

specyfice szkoły artystycznej. 

 b)  pomocy uczniom w planowaniu i gospodarowaniu czasem dla nauki i odpoczynku, przy 

dodatkowym obciążeniem dodatkowymi obowiązkami pozalekcyjnymi. 

 c)  zwalczaniu: stresu związanego z występami publicznymi, tremy, szkodliwego 

współzawodnictwa w grupie rówieśników, nadmiernych ambicji własnych i środowiskowych 

wyniszczających psychicznie i fizycznie organizm młodego człowieka. 

            d) przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i domowej z wdrażaniem procedur „Niebieskiej 

Karty”. 

 c)  promowanie zdrowego trybu życia: prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, 

wolności od używek oraz uzależnień w cyberprzestrzeni. 

 d)  kształtowaniu serdecznych relacji w środowisku uczniowskim oraz szeroko pojętym 

środowisku szkolnym w oparciu o wzajemną grzeczność, tolerancję, szacunek. 

 e)  wychowanie w duchu patriotyzmu, ze szczególnym kształtowaniem tożsamości 

narodowej i lokalnej. 

            f) pomoc uczniom nie posiadającym narzędzi do nauki zdalnej {sprzęt komputerowy} oraz 

pomocy dydaktycznych. {podręczniki, instrumenty}. 

            g) w wypadku prowadzeniu zajęć szkolnych w sposób hybrydowy lub zdalny - pomocy 

uczniom i ich rodzinom w nauce gry na instrumentach oraz pozostałych przedmiotów z 

zastosowaniem technik i metod nauki na odległość, motywowaniu dzieci do systematycznej pracy. 

            h) uwrażliwieniu na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego. 

            i) diagnozowanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci z nadpobudliwością, 

deficytem uwagi, dysleksją, dysortografią, depresją i dostosowywanie metod pracy do ich potrzeb 

zgodnie z zaleceniami specjalistycznych poradni CEA. 



 

 

Cele wychowawcze: 

 

 

 a)  wspomaganie rozwoju ucznia w sferze rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, 

społecznego i twórczego. 

 b)  budowanie w nim poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

 c)  kształtowania odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań w życiu 

zawodowym i publicznym. 

 d)  uczenie szacunku do wartości pracy i nauki. 

 e)  budowanie poczucia tożsamości narodowej i regionalnej. 

 f)  wskazywanie słusznych moralnie sposobów zachowania i postępowania oraz 

przeciwdziałanie aktom agresji i przemocy. 

 g)  promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień środkami psychoaktywnymi 

oraz nadużywaniem internetu, telefonów komórkowych, innych mediów. 

 h)  dbałość o harmonijny rozwój sfery życia emocjonalnego i duchowego oraz budowanie 

gradacji wartości. 

 i) uczenie poszanowania cudzej własności, dbałości o mienie szkoły. 

 j)  kształcenie kultury języka i przestrzeganie kultury osobistej. 

            k) wspieranie i motywowanie do nauki w okresie izolacji spowodowanej zdalnym 

nauczaniem. 

 

Cele profilaktyczne: 

 

 a)  zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole oraz podczas imprez organizowanych dla  

nich przez instytucję w innych miejscach. 

 b)  przeciwdziałanie aktom przemocy, agresji, wandalizmu. 

 c)  uczenie sposobów wyrażania własnych emocji, radzenia sobie ze stresem, właściwej 

komunikacji, asertywności, reagowania w  trudnych sytuacjach. 

 d)  eliminowanie z życia szkolnego agresji, form przemocy. 

 e)  troska o zdrowie fizyczne i psychiczne: zapobieganie anoreksji, bulimii, uzależnieniom 

od używek, w tym środków psychotropowych. 

 f)  kontrola nad nadmiernymi aspiracjami artystycznymi dzieci oraz osób z ich środowiska, 

które obciążałyby nadmiernie możliwości uczniów. 

 g)  uwrażliwienie na troskę o naturalne środowisko człowieka. 

 h)  budowanie wspólnoty uczniów, rodziców, pedagogów z lokalnym środowiskiem. 

            i)   monitorowanie czasu i form korzystania przez dzieci z lekcji zdalnej prowadzonej za 

pośrednictwem komputera i telefonu w wypadku nauki zdalnej. 

           j)   zapobieganiu uzależnieniu od internetu oraz negatywnych konsekwencji nadużywania 

przez dzieci mediów. 

 

Zadania wychowawcze szkoły: 

 

Cele wychowawcze oraz cele profilaktyczne wyznaczają szkole zadania, które odpowiadają 

czterem sferom rozwoju dziecka: intelektualnej, społecznej, aksjologicznej, emocjonalnej oraz 

fizycznej. 

1) Sfera intelektualna: 

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i uzdolnień, 

 zachęcanie do aktywności artystycznej i indywidualnej twórczości, 
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 organizowanie prezentacji uczniów w formie koncertów, zgłoszeń na konkursy celem 

promocji pracy i talentów młodych artystów, 

 organizowanie spotkań z profesjonalnymi muzykami oraz innymi autorytetami 

związanymi ze światem kultury wzbogacających wiedzę i zainteresowania młodzieży, 

 pomoc w organizacji czasu pracy i godzeniu obowiązków łączenia szkoły muzycznej z 

ogólnokształcącą, 

 nauka i wychowanie w oparciu o szlachetne wartości: etos pracy, uczciwość, szacunek, 

 wzmacnianie pozytywnej samooceny uczniów i wiary we własne siły. 

2)  Sfera społeczna: 

            -    wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli i wartości narodowych i 

                  regionalnych, 

            -   uczestnictwo w życiu kulturalnym i muzycznym środowiska oraz kraju, 

            -   promowanie wzorców kulturalnego zachowania, empatii, tolerancji na terenie szkoły oraz      

                środowisku rodzinnym i rówieśniczym, 

            -   przeciwdziałanie wszelkim formom agresji, nieuczciwości, wandalizmu, niszczenia 

                niszczenia środowiska naturalnego, 

            -   promowanie wśród uczniów prac i działań organizacyjnych w ramach woluntariatu, 

            -    integracja uczniów różnych oddziałów i klas, rodziców, nauczycieli w działalność i prace    
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                na rzecz szkoły, 

            -    wspieranie prac Samorządu Uczniowskiego.         

3)  Sfera duchowa: 

           -  kształtowanie w dzieciach i młodzieży poczucia estetyki, wrażliwości oraz wyobraźni 

              poprzez działania w zakresie edukacji muzycznej, 

           -  wychowanie w duchu patriotyzmu, szacunku wartości i symboli narodowych, 

           -   udzielanie uczniom pomocy w podejmowaniu słusznych wyborów życiowych, zgodnych z 

               ich światopoglądem, 

           -   pomoc uczniom z trudnościami w nauce, pozostającymi w trudnej sytuacji rodzinnej i 

               rówieśniczej, 

           -  opieka nad uczniami wybitnie uzdolnionymi, 

           -  zachęcanie uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

           -  kształcenie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych 

               sytuacjach życiowych, artykułowania swoich potrzeb i oczekiwań. 

4)  Strefa aksjologiczna: 

            - dążenie w swoim postępowaniu do prawdy, 

            - wychowanie w oparciu o europejskie i światowe wartości kultury, 

            - znajomość historii, kultury i tradycji własnego narodu i regionu, 

            - altruizm, tolerancja, humanizm w działaniach i relacjach międzyludzkich. 

5)  Sfera fizyczna: 

 promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia: organizacji czasu, właściwych nawyków 

żywieniowych, aktywności sportowej, 

      -     troska o zachowanie prawidłowej postawy ciała w czasie gry na instrumencie, zapobieganie 

            defektom postawy, 

      -    zwracanie uwagi na prawidłowości w posługiwaniu się głosem z zachowaniem zasad emisji, 

           i higieny głosu, uwrażliwienia na  negatywne dla zdrowia skutki hałasu, 

      -    przestrzeganie i uczenie dzieci higieny osobistej oraz troski o porządek w miejscu nauki, 

            pracy, otoczeniu. 
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Sposób realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego w PSM I st we Wrześni 

 

formy realizacji celów 

w roku szk. 2021/2022 

 

działania i treści 

wychowawcze 

 

cele ogólne 

 

osoba odpowiedzialna 

 

Pasowanie na ucznia szkoły 

muzycznej 

 

1 października 2021 

 

 

 

 

 

*integracja społeczności 

szkolnej 

* pierwsze próby 

aktywności scenicznej 

* motywowanie do nauki w 

szkole muzycznej 

* przezwyciężenie tremy 

scenicznej 

 

* kształcenie poczucia 

przynależności szkolnej 

* prezentacja umiejętności 

artystycznych przed 

zaproszonymi gośćmi 

 

 

 

 

Nauczyciele teorii oraz 

wybranych klas 

instrumentów, dyrektor, 

Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

Audycje klasowe uczniów 

w roku 2021 i 2022 
 

 

 

 

 

 

 

* prezentacja osiągnięć 

uczniów w nauce gry na 

instrumentach 

* kształtowanie postawy 

scenicznej, oswajanie z 

tremą 

*integracja klasowa i 

szkolna uczniów, rodziców, 

nauczycieli 

 

* sprawdzian efektów 

nauczania i nabywania 

kompetencji kluczowych 

realizowanego nauczania gry 

na instrumentach. 

*organizacja koncertów 

szkolnych dla lokalnego 

środowiska. 

 

  Nauczyciele instrumentów 

głównych, wicedyrektor, 

dyrektor. 

 

 

 

 

Wycieczka szkolna 

„Szlakiem Fryderyka 

Chopina” 

 

7 października 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*przybliżenie sylwetki i 

twórczości polskiego 

kompozytora narodowego 

poprzez odwiedzenie 

muzeów w Żelazowej Woli, 

pałacu Ostrogskich, 

kościoła Trzech Krzyży. 

*rola kultury i sztuki w 

walce narodu polskiego o 

niepodległość. 

*nawiązanie do 

odbywającego się w tym 

czasie XVIII 

Międzynarodowego 

Konkursu Fortepianowego 

im F. Chopina 

*wycieczka integracyjna dla 

społeczności szkolnej 

*zwiedzanie stolicy 

Polskiej; zabytków, 

Stadionu Narodowego 

*zabawy i quizy z zakresu 

tematu wycieczki. 

Nauczyciele – opiekunowie, 

Rada Rodziców. 

Dzień Edukacji Narodowej 

 

12 października 2021 

 

 

*koncert z okazji DEN w 

wykonaniu uczniów i 

pedagogów PSM 

*docenienie pracy 

pedagogów i pracowników 

szkoły poprzez udział w 

koncercie w charakterze 

wykonawców i odbiorców 

koncerty 

*wprowadzenie koncertu do 

corocznego kalendarza 

wydarzeń szkolnych. 
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*organizacja koncertu dla 

społeczności szkoły 

*integracja nauczycieli, 

uczniów, rodziców 

*przygotowanie uczniów do 

występów scenicznych 

Dyrektor, wybrani 

nauczyciele, Samorząd 

Uczniowski. 



Wieczornica patriotyczna 

 pt: „Ojczyzna to wielki 

zbiorowy obowiązek. W 200 

rocznicę urodzin K.C. 

Norwida 

10 listopada 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*koncert utworów o 

charakterze patriotycznym 

oraz poezji K.C. Norwida 

w wykonaniu uczniów 

PSM oraz młodzieży 

ZSTiO we Wrześni dla 

uczczenia Roku Norwida i 

103 rocznicy odzyskania 

przez Polskę 

niepodległości. 

*kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

*edukacja historyczna i 

artystyczna. 

*współpraca ze szkołą 

ogólnokształcącą 

 

*włączenie się w obchody 

Roku Norwidowskiego 

*integracja środowisk 

szkolnych, 

*prezentacja 

utalentowanych muzycznie i 

recytatorsko uczniów 

Wyznaczenie nauczyciele, 

dyrektor, opiekun koła 

recytatorskiego w ZSTiO 

Opracowanie planu działań, 

koordynowanych przez 

Zespół d.s. powołania 

Patrona Szkoły, 

przybliżających sylwetkę i 

dorobek twórczy kandydata 

*kształtowanie w 

społeczności szkoły 

tożsamości narodowej i 

kulturowej 

*wzmocnienie postaw 

patriotycznych 

 

 

 * wybór i zatwierdzenie 

osoby patrona przez Radę 

Pedagogiczną, Radę 

Rodziców i Samorząd 

Uczniowski. 

*zatwierdzenie planu 

działań  przybliżających 

sylwetkę patrona 

Dyrektor, Zespół d.s. 

wyboru patrona Szkoły. 

 

Przedstawienie 

bożonarodzeniowe 

 

 

 

grudzień 2021 

 

 

 

 

 

 

*prezentacja umiejętności 

uczniów 

* nauka popularnych i 

mniej znanych kolęd i 

pastorałek 

* realizacja celów 

dydaktyki instrumentalnej 

poprzez atrakcyjną i znaną 

powszechnie formę 

utworów 

 

 

* kultywowanie tradycji  

związanych ze Świętami 

Bożego Narodzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich klas 

instrumentalnych i dyrekcja 

szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny konkurs wiedzy o 

życiu i twórczości 

kandydata na patrona szkoły 

 

 

Grudzień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

*włączenie się w cykl prac 

zespołu d.s. powołania 

patrona szkoły 

przybliżających jego 

sylwetkę społeczności 

szkolnej i lokalnej. 

*pogłębienie wiedzy 

uczniów z zakresu wiedzy o 

życiu, działalności i 

twórczości patrona szkoły 

*konkurs okazją do 

twórczego, wzajemnego 

współzawodnictwa uczniów 
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*przybliżenie sylwetki 

patrona środowisku 

szkolnemu, 

*wzbudzenie 

zainteresowania uczniów 

sylwetką i dorobkiem 

twórczym patrona szkoły. 

 

Dyrektor szkoły, zespół d.s. 

powołania patrona szkoły. 

 



Udział uczniów w 

warsztatach 

instrumentalnych i 

konkursach organizowanych 

przez szkoły muzyczne i 

CEA 

 

*konfrontacja osiągnięć 

artystycznych uczniów 

naszej szkoły z uczniami 

innych szkół muzycznych. 

*korzystanie przez uczniów 

i nauczycieli z 

dodatkowych możliwości 

pogłębienia swojej wiedzy i 

umiejętności muzycznych. 

 

*realizacja celów 

artystycznych, 

dydaktycznych i 

turystycznych. 

*promocja wrzesińskiej 

szkoły, miasta i powiatu w 

kraju. 

 

*Dyrektor, nauczyciele gry 

na instrumentach. 

Koncerty dla przedszkoli i 

szkół 

 

marzec – maj 2022 

 

 

 

 

 

 

*edukacja muzyczna 

najmłodszych dzieci w 

szkołach i przedszkolach 

*prezentacja umiejętności 

muzycznych uczniów PSM 

 

*promocja działalności 

szkoły w mieście 

*wzmocnienie akcji 

rekrutacyjnej w ramach 

przyjęć uczniów na nowy 

rok szkolny. 

*współpraca z instytucjami 

oświatowymi na terenie 

miasta i powiatu 

 

Wicedyrektor, wybrani 

nauczyciele. 

Regionalny Festiwal 

Zespołów 

Gitarowych: ”Gitara od 

duetu do kwartetu”. 

 

7 – 8 kwietnia 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*organizacja festiwalu, 

warsztatów dla 

uczestników, otwartego 

koncertu. 

*podnoszenie poziomu 

jakości kształcenia 

muzycznego, 

*wymiana doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami 

Festiwalu. 

*spotkanie integracyjne 

uczniów wzmacniające 

motywację do dalszej 

twórczej pracy. 

*promocja uczniów, 

nauczycieli, szkoły, miasta i 

regionu w kraju 

*nawiązanie współpracy z 

innymi szkołami 

muzycznymi. 

 

 

*nauczyciele gitary, 

dyrektor, wicedyrektor 

Szkolny „Mistrz 

Instrumentu” II – konkurs 

szkolny. 

 

II połowa maja 2022 

 

 

 

 

 

 

 *pozytywne 

współzawodnictwo 

artystyczne rówieśników. 

*promocja utalentowanych i 

pracowitych uczniów. 

*ocena efektów kształcenia 

w szkole, samoocena 

uczniów. 

*integracja społeczności 

szkolnej. 

 

*kontynuacja cyklicznego 

wydarzenia w życiu szkoły. 

*zaangażowanie 

społeczności szkolnej, 

Stowarzyszenia w 

organizację Konkursu. 

*promocja szkoły w 

mediach. 

Wszyscy nauczyciele gry na 

instrumentach, dyrektor, 

wicedyrektor, Rada 

Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. 

Koncert z okazji 

zakończenia roku szkolnego 

24.06.2022 

 

 

 

 

 

*wyróżnienie uczniów, 

którzy osiągnęli bardzo 

dobre i celujące wyniki w 

nauce, laureatów 

konkursów. 

*motywowanie uczniów do 

dalszej pracy w przyszłym 

roku szkolnym. 
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*podsumowanie pracy w 

roku szkolnym 2021/2022. 

*spotkanie z 

przedstawicielami organu 

prowadzącego prezentujące 

postępy uczniów, prace i 

rozwój szkoły. 

Wszyscy nauczyciele, 

dyrekcja szkoły, Rada 

Rodziców. 



Zabawa andrzejkowa 

29 listopada 2021 

Bal karnawałowy 

13 stycznia 2022 

 

 

 

 

*integracja uczniów szkoły. 

*organizacja czasu wolnego. 

*zabawa połączona z 

przeprowadzeniem 

konkursów. 

*nawiązanie do tradycji i 

obrzędów polskich. 

 

*zaangażowanie całej 

społeczności szkolnej w 

organizację zabawy. 

*szkoła jako miejsce 

rozrywki i zabawy. 

 

 

 

Wybrani nauczyciele, Rada 

Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. 

 

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Piosenki 

Ekologicznej. 

luty 2022 

 

*zwrócenie uwagi na ważny 

problem ochrony 

środowiska naturalnego w 

kontekście ochrony naszego 

zdrowia i życia. 

*podkreślenie 

odpowiedzialności 

indywidualnej za stan 

ekologii na świecie. 

*organizacja konkursu dla 

uczniów wyłaniającego 

talenty wokalne. 

*promocja uczestników w 

środowisku szkolnym i 

lokalnym. 

* integracja środowiska 

szkolnego. 

*organizacja atrakcyjnej dla 

uczniów imprezy 

muzycznej. 

* zachęcenie uczniów do 

aktywności scenicznej. 

*nagrodzenie wszystkich 

uczestników za udział w 

imprezie. 

Dyrektor szkoły, 

nauczyciele kształcenia 

słuchu, Samorząd 

Uczniowski. 

Dzień Sportu w PSM 

22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*promocja zdrowego stylu 

życia wśród uczniów i 

rodziców. 

*zachęcenie do czynnego 

uprawiania sportu. 

*organizacja spędzenia 

wolnego czasu na świeżym 

powietrzu. 

*integracja środowiska 

uczniowskiego. 

*zaangażowanie Rodziców 

w życie szkoły 

 

*organizacja ciekawych 

zajęć dla uczniów po 

zatwierdzeniu ocen 

końcowo - rocznych. 

Wybrani nauczyciele, 

dyrekcja, Rada Rodziców, 

Samorząd Uczniowski. 

Powołanie szkolnego 

zespołu d.s. problemów 

wychowawczo-

dydaktycznych uczniów 

PSM Września 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zbieranie danych od 

nauczycieli dotyczących 

rodzajów trudności w nauce 

i zachowaniu uczniów. 

*analiza problemów i 

opracowywanie metod pracy 

z uczniami, których dotyczy 

problem. 

*kierowanie uczniów do 

poradni psychologiczno-

muzycznej CEA w 

Poznaniu. 
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*pomoc uczniom i rodzicom 

w trudnościach związanych 

z opanowaniem wymagań 

edukacyjnych, 

*przeciwdziałanie złym 

wzorcom zachowania i 

powielaniu ich przez grupę 

rówieśniczą. 

*edukacja rodziców 

dotycząca specyfiki 

funkcjonowania szkoły 

muzycznej i ich roli w 

pokonywaniu trudności oraz 

osiąganiu sukcesów 

artystycznych przez dzieci. 

 

Nauczyciele powołani do 

pracy w zespole, dyrektor, 

wicedyrektor szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pomoc uczniom i rodzicom 

w nauce zdalnej w wypadku 

zawieszenia nauki 

stacjonarnej 

spowodowanego 

obostrzeniami 

epidemiologicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*organizacja szkolenia dla 

uczniów i rodziców nie 

posiadających wymaganych 

kompetencji 

informatycznych, 

*pomoc psychologa 

muzycznego CEA w 

zakresie planowania pracy 

domowej, radzenia sobie z 

izolacją społeczną, i innymi 

problemami wynikającymi z 

nauki zdalnej {online 

spotkania} 

 

*realizacja podstawy 

programowej. 

* zapobieganie rezygnacjom 

uczniom z dalszej nauki, 

*podtrzymanie motywacji 

do pracy. 

 

*dyrektor, wicedyrektor, 

zespól diagnostyczny i 

pozostali nauczyciele. 

Udział rodziców w życiu 

szkoły: spotkania z 

rodzicami, spotkania 

szkoleniowe, działalność 

Rady Szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*współorganizacja procesu 

dydaktycznego, 

wychowawczego i 

opiekuńczego w szkole. 

*pomoc w organizowaniu 

koncertów, zabaw, czasu 

wolnego dzieci. 

*współpraca w zakresie 

przygotowań do 

uroczystości nadania imienia 

szkole. 

*pomoc w pozyskiwaniu 

środków przeznaczonych na 

organizację wycieczek, 

kursów i warsztatów dla 

uczniów. 

*doradztwo w zakresie 

pomocy dzieciom w 

zakresie dydaktyki, 

zaspokajania potrzeb 

dotyczących kształcenia, 

wychowania, zdrowia. 

 

*integracja środowiska 

szkolnego: dzieci i ich 

środowiska rodzinnego, 

pracowników szkoły. 

*przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom 

izolacji szkolnej dzieci w 

wypadku powrotu nauczania 

zdalnego. 

*współorganizacja życia 

szkoły sprzyjająca 

pozytywnemu 

motywowaniu uczniów do 

nauki i aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

towarzyskim i 

artystycznym. 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców, dyrektor, 

wicedyrektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja szkoły w mediach 

społecznościowych 

 

 

*informowanie środowiska 

lokalnego o wydarzeniach 

szkolnych, sukcesach 

uczniów, organizowanych 

koncertach poprzez środki 

przekazu: prasę, radio, 

stronę internetową, media 

społecznościowe. 
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*budowanie wiedzy o 

działalności szkoły w 

lokalnym środowisku. 

*prowadzenie akcji 

promocyjnych 

zachęcających dzieci i 

młodzież do rozpoczęcia 

nauki w PSM. 

*pozyskiwanie osób i 

instytucji współpracujących 

ze szkołą w procesie 

organizacji imprez i 

koncertów. 

Dyrektor, nauczyciele, 

rodzice. 

 


