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PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA 

W GÓRSKU 

  

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r.,  
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 1943 z późn. zm.) 

3. Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1189 z późn. zm.) 
6. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku. 
7. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, 

poz. 526 z późn. zm.) 
8. Ustawa z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487) 
9. Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 783) 
10. Ustawa z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 957) 
11. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 grudnia 2016 roku w 

sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w 
publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2248) 

12. Priorytety Centrum Edukacji Artystycznej na rok szkolny 2017/2018 
13. Statut Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku 

 

 

 

 



2 

 

Główne założenia programu wychowawczo-profilaktycznego 

Program wychowawczo-profilaktyczny Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku 
tworzony w oparciu o przytoczone dokumenty zakłada, że: 

1) Rodzice (prawni opiekunowie) są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich 
dzieci, 

2) Szkoła wspiera rodziców gwarantując prawo do wychowania w duchu pokoju, wolności i 
równości z poszanowaniem godności człowieka. 

3) Nauczyciel jest nie tylko dydaktykiem, ale również doradcą, autorytetem, przewodnikiem 
wspierającym ucznia w jego wszechstronnym rozwoju. 

4) Obszarem pracy nauczyciela jest kształcenie, wychowanie i opieka 

Cele ogólne wychowania i profilaktyki 

Naczelnym celem wychowania i profilaktyki szkolnej jest wszechstronny rozwój młodego 
człowieka oraz uwrażliwienie na pewne niebezpieczne zachowania i sytuacje, a w 
szczególności: 

a) przygotowanie ucznia do wykonywania zadań w życiu zawodowym i publicznym, 

b) wykształcenie szacunku dla rzetelnej pracy i zdobywania wiedzy, 

c) kształtowanie potrzeby dalszego uczenia się, doskonalenia i rozwoju, 

d) wskazanie dziecku różnych, społecznie akceptowanych sposobów postępowania, 
dochodzenia do wiedzy, zdobywania umiejętności, 

e) dbanie o rozwój sfery życia duchowego i emocjonalnego, 

f) wspieranie w dokonywaniu właściwych wyborów moralnych i hierarchizacji wartości, 

g) kształtowanie w uczniu potrzeby stawiania sobie celów i możliwości ich osiągania, 

h) kształtowanie wysokiej kultury osobistej, przekazywanie dziedzictwa kulturowego i 
budowanie postaw patriotycznych, 

i) wychowywanie przez muzykę, rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości, 

j) kształtowanie odpowiedzialności za słowo, 

k) uczenie szacunku dla dobra wspólnego i własności prywatnej, przestrzeganie wspólnie 
ustalonych norm zachowania, 

l) dbałość o zdrowie, kształtowanie troski o środowisko naturalne 

ł) przeciwdziałanie nadużyciom i przemocy, 



3 

 

m) kształtowanie postaw prospołecznych. 

 

Zadania szkoły i sposoby realizacji 

1. Wspomaganie rozwoju intelektualnego ucznia: 
 

• pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu własnych predyspozycji, możliwości oraz talentów; 
• wspieranie twórczych postaw uczniów, zachęcanie do własnych poszukiwań 

artystycznych; 

• stymulowanie aktywności przez prezentację osiągnięć uczniów; 
• stwarzanie warunków motywujących do nauki, stosowania aktywnych metod pracy na 

lekcjach wszystkich przedmiotów; 
• organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów; 
• pomoc w pokonywaniu trudności wynikających z łączenia edukacji ogólnej z muzyczną, 

• przygotowanie do samodzielnej i systematycznej pracy, kształtowanie umiejętności 
samooceny; 

• indywidualna praca z uczniem zdolnym; 

• opieka nad uczniami słabszymi, dostosowanie podstaw programowych do 
indywidualnego rozwoju ucznia. 

 

2. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego ucznia: 
 

• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych i 
emocjonalnych ucznia; 

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu oraz budowanie umiejętności 
stawiania realnych celów w oparciu o swoje mocne strony; 

• pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i emocji; 
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu rozpoznawanie i rozwijanie 

własnych zainteresowań; 
• kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie pracuje nad poznaniem samego siebie; 
• umożliwianie uczniowi współdecydowania o jego rozwoju artystycznym, np. poprzez 

wybór utworów muzycznych; 
• wspieranie ucznia w realizowaniu programu muzycznego; 
• udzielenie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych; 

• kształcenie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno; 
• wskazywanie muzyki jako jednej z dziedzin życia duchowego; 

• opieka nad uczniami wymagającymi indywidualizacji metod pracy; 
• uczestniczenie nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie 

kompetencji psychologicznych; 

• reagowanie na problemy rodzinne oraz zagrożenie patologiami społecznymi. 
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3. Bezpieczeństwo ucznia oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, 
cyberprzemocy i przemocy w rodzinie: 

 
• zaznajomienie uczniów z możliwościami uzyskania pomocy w sytuacjach zagrażających 

ich bezpieczeństwu; 
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc 

potrzebującym  
• budowanie atmosfery zaufania, szczerości na bazie dobrej komunikacji nauczyciela z 

uczniem i rodzicem; 
• diagnoza poziomu agresji podczas lekcji i przerw w postaci obserwacji i rozmów z 

uczniami; 
• reagowanie na wszelkie przejawy agresji oraz podejrzenia agresji wobec ucznia ze 

strony jego rodziców (procedura Niebieskiej Karty); 
• budowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów; 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 
życiowych; 

• przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po drogach oraz korzystania ze środków 
komunikacji miejskiej; 

• zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z anonimowości w cyberprzestrzeni i 
innymi zagrożeniami w internecie. 
 
4. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna – profilaktyka niezdrowego stylu życia i 

zachowań ryzykownych ucznia: 
 

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 
• zapoznanie ucznia z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych; 

• dbałość o prawidłową postawę podczas gry na instrumencie oraz uświadomienie 
konsekwencji nieprawidłowej postawy ciała; 

• kształtowanie prawidłowej postawy na lekcjach rytmiki, korekta wad postawy podczas 
ćwiczeń ruchowych; 

• zaznajomienie z ograniczeniami, jakie powinny towarzyszyć w pracy z nowymi 
technologiami (wpływ na wzrok, wady postawy, uzależnienia); 

• uwrażliwienie uczniów na krzyk i hałas jako elementy szkodliwe dla zdrowia; 
• wdrażanie do utrzymania czystości osobistej i otoczenia, w którym uczeń przebywa; 
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się oraz zachęcanie do 

aktywności fizycznej; 
• rozwijanie umiejętności i podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody; 
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin oraz 

kształtowanie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk przyrodniczych. 
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5. Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych: 
 

• budowanie umiejętności odmawiania w sytuacjach potencjalnie zagrażających; 
• przekazywanie podstawowej wiedzy dotyczącej środków psychoaktywnych i 

papierosów; 
• pokazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne 

oraz papierosy. 
 

6. Wychowanie patriotyczne i prospołeczne ucznia: 
 

• wychowywanie w duchu poszanowania dla symboli narodowych i religijnych; 

• przekazywanie systemu wartości, na bazie których kształtowała się polska kultura i 
tradycja narodowa; 

• uczenie dzieci i młodzieży aktywnego i świadomego odbioru kultury narodowej; 

• organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, święta 
państwowe, podtrzymujące tradycje polskiej kultury; 

• kształtowanie postaw obywatelskich poprzez tworzenie i działalność Samorządu 
Uczniowskiego; 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych oraz integrowanie uczniów 
innych klas poprzez budowanie relacji podczas pracy zespołowej; 

• wykorzystanie indywidualnych relacji uczeń – nauczyciel do przekazywania 
pozytywnych wzorców postępowania społecznego; 

• zaznajomienie z obowiązującymi regułami (społecznymi i szkolnymi), prawami i 
obowiązkami ucznia, członka rodziny, obywatela; 

• przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady 
wolności, solidarności i sprawiedliwości oraz odpowiedzialności; 

• kształtowanie empatii w oparciu o pomoc koleżeńską, życzliwość i szacunek należny 
każdemu człowiekowi; 

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej poprzez udział w 
regionalnych imprezach kulturalnych oraz organizowanie koncertów na rzecz innych 
społeczności (seniorów, szkół, przedszkoli); 

• kształtowanie poczucia więzi i tożsamości ze szkołą poprzez uczestniczenie w 
wydarzeniach organizowanych przez społeczność szkolną; 

• kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu muzycznym i kulturalnym zarówno w 
roli wykonawcy, jak i odbiorcy; 

• podnoszenie dbałości o język i kulturę słowa; 
• podnoszenie wiedzy dotyczącej norm i reguł kultury osobistej i umiejętności ich 

stosowania; 

• poznanie podczas zajęć szkolnych dorobku artystycznego polskich kompozytorów i 
wykonawców; 

• przygotowywanie przyszłych animatorów życia kulturalnego w środowisku lokalnym 
oraz wspieranie inicjatyw młodzieży; 

• współdziałanie z rodzicami, integrowanie ich i angażowanie w działalność szkoły; 
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• reagowanie i przeciwdziałanie wszystkim formom nieuczciwości, agresji i wandalizmu.  
 

7. Profilaktyka dyskryminacji, ksenofobii i nietolerancji: 
 

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od: religii, koloru 
skóry, statusu materialnego, wieku, rozwoju intelektualnego i rozwoju fizycznego; 

• kształtowanie świadomości odmienności osób  niepełnosprawnych, innej narodowości, 
wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

 

 

 


