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Rozdział I 

Opis strategii wychowawczo-profilaktycznych Szkoły 

 

   „Muzyka wśród innych sztuk pięknych, jest tą właśnie siłą,  

której przeznaczeniem jest budzić i kształtować  

drzemiące w każdej, najpierwotniejszej nawet duszy ludzkiej  

tęsknoty i dążenia do życia na wyższym poziomie świadomości.” 

Karol Szymanowski 

 

Misja wychowawcza Szkoły 

Paradygmatem misji wychowawczej Szkoły jest komplementarność procesów dydaktycznych  

i wychowawczych ze szczególnym wykorzystaniem artystycznego profilu naszej Szkoły. W ich 

centrum stoi uczeń - w różnorodnych relacjach z nauczycielami, ze swoją rodziną oraz z innymi 

uczniami. Wzajemne relacje uczestników życia szkolnego i procesy toczące się wokół nich i za ich 

sprawą tworzą klimat wychowawczy Szkoły, którego kluczowe elementy, decydujące  

o  właściwym rozwoju uczniów, stanowią MISJĘ WYCHOWAWCZĄ SZKOŁY: 

  Nauczyciele, rodzice i uczniowie są współtwórcami jasnych norm obowiązujących w Szkole. 

1. Cała społeczność szkolna zna i rozumie powyższe normy, respektuje też istniejące zakazy  

i nakazy, szczególnie te, które decydują bezpośrednio o bezpieczeństwie i zdrowiu. 

2. Rozumiemy i stosujemy prawa związane z funkcją publiczną Szkoły i jej bytem formalnym, 

respektujemy prawo wyżej stanowione. 

3. Kultywujemy tradycję, także w wymiarze szkolnym, przywołując pamięć o wielkich 

poprzednikach – artystach muzykach, pedagogach, absolwentach.   

4. Wspólnie tworzymy wartości, odwołując się do kanonu wartości najwyższych:  patriotyzmu, 

altruizmu i tolerancji, poczucia przynależności do narodu i związków z kulturą europejską, 

otwarcia na działania humanitarne, bogactwa  muzyki i misji zawodu artysty muzyka.    

5. Stale doskonalimy system wychowawczy, stosując sprawiedliwe formy nagradzania  

i określając zakres niezbędnych kar. Stawiamy na  zindywidualizowane formy pracy 

wychowawczej, wykorzystując specyfikę kształcenia artystycznego. 

6. Doskonalimy współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesów wychowawczych, 

wzmacniając różne formy dialogu.   

7. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów na poszczególnych etapach 

edukacji.   

8. Kształtujemy właściwe postawy wobec zjawisk współczesnego świata. 

9. Stymulujemy wszechstronny rozwój ucznia w sferze jego osobowości, zdobywania wiedzy  

i umiejętności oraz wykorzystania potencjału artystycznego.  

10. Stawiamy na kreatywność, samodzielność i dojrzałość emocjonalną. 

11. Rozwijamy umiejętności społeczne uczniów, animując i wspierając działania zespołowe. 

Wskazujemy tu na szczególną rolę partnerstwa w muzyce.   

12. Działamy profilaktycznie przeciwko przemocy, aktom agresji, uzależnieniom, egoizmowi, 

wykluczeniu i braku tolerancji, a także degradacji środowiska naturalnego. 
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Sylwetka absolwenta 

Absolwent ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie: 

1) jest dobrze wykształcony, posiada rozległą i usystematyzowaną wiedzę; 

2) jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki, umie efektywnie uczyć się i korzystać 

z różnych źródeł wiedzy; 

3) zna własną wartość i potrafi pokazać swoje dobre strony, pracuje nad własnym rozwojem; 

4) szanuje drugiego człowieka, a jednocześnie wymaga szacunku dla siebie; 

5) potrafi asertywnie wyrażać własne zdanie i bronić swoich poglądów, a konflikty 

rozwiązywać w drodze kulturalnych negocjacji; 

6) potrafi działać w grupie i przyjmować współodpowiedzialność za efekty tych działań; 

7) jest konsekwentny, wytrwały i odpowiedzialny za swoje słowa i działania; 

8) jest ciekawy świata, wrażliwy na piękno otaczającej go natury i kultury; 

9) potrafi myśleć twórczo, podejmować decyzje i organizować swój czas; 

10) dba o zdrowie swoje i innych, jest życzliwy, uczynny i chętny do pomocy potrzebującym; 

11) odnosi się z szacunkiem do przeszłości i tradycji, zna historię i kulturę Polski i Europy; 

12) docenia wartość różnorodności, jest otwarty na innych i tolerancyjny; 

13) posiada wrażliwość artystyczną oraz świadomość tworzenia i odbioru sztuki; 

14) świadomie rozwija swoje pasje, zainteresowania i zdolności artystyczne, ma gotowość 

do prezentacji swoich osiągnięć na estradzie i poczucie szacunku dla publiczności; 

15) bierze aktywny udział w życiu kulturalnym. 

 

Zadania wychowawcze 

Dyrektor i kierownictwo Szkoły: 

1) tworzą warunki do prowadzenia efektywnej pracy wychowawczo-profilaktycznej  

i aktywności nauczycieli, uczniów i rodziców; 

2) wspierają nauczycieli i uczniów; 

3) budują w Szkole klimat współpracy i zaufania; 

4) umożliwiają nauczycielom, rodzicom i uczniom realny wpływ na jakość pracy 

wychowawczej; 

5) tworzą warunki do rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli. 

Zespół Wychowawczy, Zespół ds. Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, Zespół ds. W-F, 

Działań Prozdrowotnych, Rekreacji i Sportu: 

1) diagnozują sytuację wychowawczą Szkoły; 

2) planują doskonalenie zadań wychowawczych i działania profilaktyczne; 

3) koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną Szkoły; 

4) wzajemnie wspierają się w pracy wychowawczo- profilaktycznej poprzez wymianę 

doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów. 

Wychowawca klasy: 

1) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo- 
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Profilaktycznego Szkoły; 

2) w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły tworzy własny plan pracy 

wychowawczej w klasie; 

3) ukazuje uczniom jasne normy postępowania, pozytywnie motywuje klasę, wskazuje 

autorytety i właściwe postawy moralne; 

4) integruje zespół klasowy i tworzy wśród uczniów atmosferę sprzyjającą koleżeństwu 

i przyjaźni; 

5) poznaje zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój; 

6) jest uwrażliwiony na uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

a w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje o tym dyrektora Szkoły 

oraz rodziców; 

7) udziela uczniom wsparcia psychicznego w sytuacjach kryzysów osobistych, rodzinnych lub 

szkolnych; 

8) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

9) czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, dokonuje comiesięcznych 

podsumowań frekwencji uczniów; 

10) organizuje imprezy klasowe, wycieczki oraz inne sytuacje wychowawcze, stwarzające 

możliwości integrowania klasy, kształtowania kultury osobistej uczniów, wdrażania 

do współdziałania, poszerzania zainteresowań; 

11) utrzymuje regularny kontakt z rodzicami uczniów i włącza ich do działań wychowawczych; 

12) integruje rodziców i uczniów angażując ich do wspólnej pracy na rzecz klasy i Szkoły; 

13) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnia z nimi i koordynuje działania 

wychowawcze wobec wszystkich uczniów, a w szczególności wobec uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz uczniów z trudnościami w nauce i innymi problemami; 

14) pozyskuje od nauczycieli informacje o funkcjonowaniu ucznia w klasie, jego sukcesach 

i porażkach; 

15) współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami, 

świadczącymi pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

16) utrzymuje regularny kontakt z nauczycielami indywidualnych przedmiotów artystycznych; 

17) dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości ucznia oraz wspiera rodzica w procesie 

wychowawczym. 

Nauczyciele: 

1) realizują treści wychowawcze wynikające z podstaw programowych poszczególnych zajęć 

oraz wprowadzają do swojego przedmiotu elementy Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły: 

2) kształtują wrażliwość na świat i ludzi w oparciu o wartości moralne; 

3) tworzą warunki umożliwiające wszechstronny rozwój uczniów; 

4) umacniają w uczniach poczucie własnej wartości i własnych możliwości, dążą do 
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wypracowania przez nich samokrytycyzmu; 

5) inspirują działania zespołowe uczniów; 

6) pogłębiają zainteresowania uczniów i zachęcają ich do samodzielnego interpretowania 

różnych przejawów kultury i sztuki; 

7) uwrażliwiają uczniów na piękno, rozwijają ich wrażliwość estetyczną; 

8) ściśle współdziałają z wychowawcami klas; 

9) są uwrażliwieni na potrzeby uczniów potrzebujących pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

10) współpracują z rodzicami i włączają ich w sprawy klasy i Szkoły; 

11) stosownie reagują na dostrzeżone dobro i zło w zachowaniu ucznia; 

12) promują wśród uczniów pozytywne formy wypoczynku dostępne w Szkole i w mieście; 

13) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

14) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

15) inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, rozwijają zdolność twórczego myślenia; 

16) własną postawą uczą systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, 

przestrzegania obowiązujących norm; 

17) dbają o kulturę osobistą i kulturę języka uczniów; 

18) zachęcają uczniów do samokształcenia; 

19) kształtują szacunek dla narodu i państwa oraz innych narodów i ich kultur. 

Nauczyciele przedmiotów artystycznych: 

1) realizują treści wychowawcze wynikające z podstaw programowych poszczególnych zajęć 

oraz wprowadzają do swojego przedmiotu elementy Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły; 

2) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów; 

3) rozbudzają zamiłowanie do muzykowania indywidualnego i zespołowego; 

4) rozbudzają potrzebę rozwijania uzdolnień i zainteresowań; 

5) rozbudzają potrzebę twórczej ekspresji, wyobraźni i aktywności twórczej; 

6) kształtują samodzielność, potrzebę ciągłego doskonalenia się, aktywną postawę wobec 

kultury; 

7) kształtują osobowość artystyczną; 

8) kształtują dyscyplinę myślową, pamięć i koncentrację; 

9) kształtują postawy patriotyczne poprzez ukazywanie roli muzyki polskiej w rozwoju 

kultury europejskiej i światowej; 

10) podkreślają ważność czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym Szkoły i miasta. 

Pedagog i psycholog szkolny: 

1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
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psychofizyczne, wspierają mocne strony uczniów; 

2) diagnozują przyczyny niepowodzeń uczniów, trudności wychowawczych, zaburzeń 

emocjonalnych i wypracowują strategię działania; 

3) zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz organizują i realizują różne formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym poszczególnych uczniów; 

4) prowadzą pracę indywidualną z uczniem w formie porad, konsultacji i rozmów 

wspierających; 

5) prowadzą zajęcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym; 

6) wspierają rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym; 

7) współtworzą programy profilaktyczno-wychowawcze; 

8) prowadzą działalność terapeutyczną. 

Rada Rodziców: 

1) reprezentuje ogół rodziców Szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczo-profilaktyczny Szkoły; 

2) współpracuje z Radą Pedagogiczną w opracowaniu programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły; 

3) współpracuje z dyrektorem, nauczycielami i Samorządem Uczniowskim w realizacji 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 

4) pobudza i organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania działań 

wychowawczych i profilaktycznych Szkoły. 

Samorząd Uczniowski: 

1) jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego oraz intelektualnego 

uczniów na terenie Szkoły i poza nią; 

2) reprezentuje środowisko uczniowskie wobec dyrektora i kierownictwa Szkoły oraz 

w kontaktach z gronem pedagogicznym i Radą Rodziców; 

3) inicjuje działania dotyczące życia uczniów; 

4) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji; 

5) angażuje i motywuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły; 

6) dba o dobre imię i honor Szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 

7) wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinie, dotyczące problemów społeczności 

uczniowskiej; 

8) ma prawo opiniować Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły; 

9) włącza się w rozwiązywanie problemów wychowawczych Szkoły, w szczególności 

poprzez promowanie właściwych postaw uczniów. 

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 

Formy kontaktów Szkoły z rodzicami: 

1) dziennik elektroniczny; 

2) zebrania klasowe rodziców; 
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3) dni otwarte dla rodziców; 

4) konsultacje indywidualne z nauczycielami; 

5) kontakty indywidualne z wychowawcą; 

6) rozmowy telefoniczne, korespondencja listowna i elektroniczna; 

7) wpisy w dzienniczku ucznia; 

8) wezwanie rodziców do Szkoły w sytuacjach trudnych; 

9) udział w zdalnych formach kontaktów ze Szkołą. 

Rodzice mają prawo do: 

1) pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania ucznia w Szkole; 

2) wglądu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły i wyrażania o nim swojej 

opinii; 

3) współdecydowania  o realizowanych celach wychowawczych Szkoły oraz do 

współorganizowania pracy wychowawczej w Szkole i klasie; 

4) podejmowania uchwał w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na 

zebraniach Rady Rodziców; 

5) decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na zajęcia religii, etyki 

i wychowania do życia w rodzinie; 

6) uzyskania pomocy w sprawach wychowania od dyrektora, kierownictwa Szkoły, 

wychowawcy, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego; 

7) udziału w uroczystościach klasowych i szkolnych, występach artystycznych, koncertach 

i audycjach muzycznych, na zasadach obowiązujących w Szkole; 

8) udziału w organizowanych przez Szkołę warsztatach, szkoleniach i innych formach edukacji 

rodzicielskiej, wspierających procesy wychowawcze i profilaktyczne.  

Rodzice są zobowiązani do: 

1) dbania o właściwe wywiązywanie się dziecka z obowiązków szkolnych; 

2) uczestniczenia w zebraniach klasowych i dniach otwartych; 

3) uczestniczenia w zdalnych formach kontaktów ze Szkołą; 

4) stawiania się na indywidualne wezwania w sprawach swoich dzieci; 

5) poszanowania godności nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz niepodważania 

ich autorytetu wobec uczniów; 

6) utrzymywania stałego kontaktu z wychowawcą oraz niezbędnych kontaktów z innymi 

nauczycielami, w tym przede wszystkim z nauczycielem przedmiotu głównego. 

 

Tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych 

1. Szkoła jest zobowiązana zapewnić niezbędną pomoc uczniowi i jego rodzicom w razie 

zaistnienia sytuacji trudnej wychowawczo lub w sytuacji kryzysowej. 

2. Do udzielania takiej pomocy, zależnie od potrzeb, są powołani dyrektor lub inny 

przedstawiciel kierownictwa Szkoły, wychowawca klasy, inni nauczyciele (także działający  

w odpowiednich zespołach), pedagog i psycholog szkolny. 

3. W niektórych przypadkach Szkoła może zwrócić się o pomoc do instytucji zewnętrznych 
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powołanych i uprawnionych do działania we współpracy ze Szkołą. 

4. Szczegółowy tryb postępowania w sytuacjach kryzysowych ujęty jest w szkolnych 

procedurach i regulaminach.  

 

Ceremoniał i tradycje szkoły 

Do tradycji ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego należą następujące uroczystości: 

1) rozpoczęcie roku szkolnego; 

2) ślubowanie klas pierwszych; 

3) Święto Szkoły; 

4) Dzień Edukacji Narodowej – „Karolki”; 

5) akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada; 

6) spotkania opłatkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia; 

7) studniówka; 

8) bal gimnazjalny; 

9) dzień otwarty dla kandydatów do Szkoły; 

10) dzień sportu; 

11) koncerty charytatywne na rzecz PTSR; 

12) koncerty szkolne w salach koncertowych Warszawy; 

13) koncerty szkolne, koncerty tematyczne przygotowywane przez poszczególne klasy oraz 

przez PSM II st.; 

14) pożegnanie absolwentów; 

15) zakończenie roku szkolnego. 

Podczas najważniejszych uroczystości szkolnych pielęgnuje się ceremoniał wprowadzenia 

Sztandaru Szkoły oraz odśpiewania Hymnu Polski.   

 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany, poprawki i nowe postanowienia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są 

wnoszone w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia, tzn. w drodze porozumienia 

pomiędzy Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wyrażonego w drodze odpowiednich uchwał, 

a także po zaopiniowaniu przez Samorząd Szkolny. 

2. Integralną częścią Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest zmienny załącznik 

określający priorytetowe zadania wychowawcze  formułowane na każdy rok szkolny.   

3. Zadania, o których mowa w pkt. 2, są formułowane w oparciu o następujące przesłanki: 

1) wyniki ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z poprzedniego roku 

szkolnego; 

2) wymagań i priorytetów wynikających z zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, wyników 

i wniosków z kontroli i diagnoz zewnętrznych; 

3) priorytetów Państwa oraz priorytetów CEA na dany rok szkolny;  

4) diagnozę sytuacji wychowawczej w Szkole i potrzeb uczniów.  
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4. Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego polega na: 

1) bieżącym obserwowaniu zachowania uczniów i podejmowanych działań wychowawczych 

we wszystkich sytuacjach szkolnych; 

2) monitorowaniu frekwencji uczniów na zajęciach; 

3) analizie realizacji programu w Zespole Wychowawczym oraz na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej; 

4) badaniach opinii w trakcie zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami oraz zebrań 

samorządu uczniowskiego; 

5) rozpoznawaniu trudnych przypadków wychowawczych. 

 

Rozdział II 

Priorytety polityki oświatowej państwa i organu prowadzącego  

w r. szk. 2020/2021  

1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  uwzględnia następujące priorytety polityki 

oświatowej Państwa: 

1) wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczegól-

nym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności. 

innowacyjności i kreatywności uczniów; 

2) zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyj-

nych; 

3) wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; 

4) działania wychowawcze szkoły; wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  

i respektowanie norm społecznych.     

2. Program wychowawczo – profilaktyczny uwzględnia następujące priorytety CEA: 

1) prewencja depresji i działań autodestrukcyjnych wśród uczniów szkół artystycznych; 

2) ochrona dzieci i młodzieży w sieci; 

3) profilaktyka ryzyka uzależnień od środków psychotropowych, narkotyków, dopalaczy,  

alkoholu i nikotyny oraz przeciwdziałanie przemocy, w tym uruchamianie procedur  

Niebieskiej Karty. 

 

Rozdział III 

Wyniki diagnozy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz potrzeb uczniów 

na r. szk. 2020/2021  

Diagnozę przeprowadzono w dniach 21-24 września 2020 r. drogą elektroniczną, a w klasach 1-4 

OSM I st. – tradycyjną.  

W badaniu wzięło udział:  

91 uczniów klas 1-3 OSM I st. 

56 uczniów klas 4-6 OSM I st. 
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103 uczniów OSM i PSM II st.,  

74 nauczycieli 

143 rodziców. 

1. Uczniowie klas1-3 OSM I st. odpowiadali na pytania dostosowane do wieku i potrzeb  

w formie graficznej, zakreślając właściwe odpowiedzi.  

Na pytania: czy lubisz chodzić do Szkoły, czy lubisz swoje koleżanki/kolegów, swoich 

nauczycieli, czy lubisz bawić się z koleżankami/kolegami na przerwach, odpowiadali: 

w zdecydowanej większości - bardzo lubię, raczej lubię, 

pojedyncze odpowiedzi - raczej nie lubię, nie lubię, nie umiem powiedzieć. 

Na pytania: czy ktoś cię popycha, bije, wyśmiewa, obraża lub czy boisz się czegoś lub 

kogoś w Szkole, odpowiadali: 

najczęściej: nie, raczej nie, 

w pojedynczych przypadkach: tak, rzadko, tak, często. 

Czy w Szkole jesteś wesoły/wesoła oraz czy jeśli w Szkole masz zły nastrój, to czy Twoi 

nauczyciele pocieszają lub pomagają go przezwyciężyć?  

najczęściej odpowiadali: tak często, tak rzadko, 

pojedyncze odpowiedzi raczej nie, nie lub nie umiem powiedzieć.  

2. Szkołę można scharakteryzować jako przyjazną i spokojną oraz sprzyjającą uczeniu się.  

Te określenia wybierano najczęściej, jednak w liczbie wskazań, poszczególne grupy nieco się 

różniły: 

35%  - uczniowie I st., 55% uczniów II st., 57% nauczycieli, 51% rodziców,  

Szkołę również postrzega się jako wywołującą stres. Tak uważa:  

25% uczniów  II st., 12 uczniów I st. i 13% rodziców, 9% - nauczycieli.  

Dla niektórych uczniów II st. (11% wskazań) i pojedynczych rodziców (2% głosów) 

atmosfera jest nieprzyjazna.  

W swobodnych wypowiedziach uczniów dominuje  pozytywne postrzeganie atmosfery 

szkolnej: jest super, miło, lubię tu być, jest spokojnie, rodzinna atmosfera, wszyscy są życzliwi. 

Pojedyncze wpisy mówią o atmosferze chaotycznej, przeszkadza im hałas, tłok  

i brak wyposażenia. 

Nauczyciele dodają, że oprócz przyjaznej, rodzinnej i życzliwej atmosfery, zauważają również 

dużo konfliktów wywoływanych przez rodziców, rywalizację muzyczną, nadmierne  pobłażanie 

nauczycieli i zły przepływ informacji. 

Rodzice w indywidualnych wypowiedziach doceniają personel znający dzieci, co wpływa na 

ich lepsze samopoczucie, dodają, że szkoła wydaje się być spokojna i przyjazna, z naciskiem 

także na dyscyplinę. Zauważają jednocześnie, że niektóre problemy dzieci są jednak 

bagatelizowane. Wskazują na zbyt duże obciążenie sprawdzaniem wiedzy, brak działań 

integrujących klasy - zwłaszcza w przypadku nowych dzieci, rywalizację nauczycieli 

instrumentu głównego, co negatywnie odbija się na dzieciach.  

Uczniowie nie wiedzą, jak się uczyć, mają za mało możliwości pokazania solowych 

umiejętności muzycznych.  Konkludują, że ogólnie nauczyciele są sympatyczni i szanują 

uczniów. 
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3. Po sześciomiesięcznej nieobecności, większość uczniów  z I st. chętnie wróciła  do Szkoły - 

64%  z nich nie mogło się doczekać powrotu.  

Taką jednoznacznie pozytywną postawę  deklaruje jedynie 22% uczniów z II st. 

Swoje samopoczucie w Szkole po długiej nieobecności poszczególne grupy oceniają 

następująco: 

uczniowie I st. - 38%, II st. – 42%, co w podobnym procencie potwierdzają rodzice  

 nauczyciele.  

16% i  27% uczniów (odpowiednio I i II st.) obawiało się, że będą mieć zaległości.  

Stres z powodu powrotu do Szkoły odczuwało 32% uczniów z II st., przy czym 27% czuło też 

niepewność, w przeciwieństwie do młodszych uczniów, którzy o stresie mówili w 9%. 

Niepewność towarzyszącą powrotowi  potwierdziło  21% rodziców, a stres swoich dzieci - 6%.  

W chwili przeprowadzania ankiety, obie grupy uczniów czują się w szkole dobrze: 

aż 93% uczniów I st. odpowiada, że raczej dobrze i dobrze, w II st. - 78% . Wysoką ocenę  

w tym zakresie potwierdzają  nauczyciele oraz rodzice.  

Uczniowie zapytani o to, czy chętnie uczęszczają do Szkoły, odpowiedzieli:  

raczej tak i tak - 66% z I st. i 87% z II st.; takiej samej odpowiedzi udzielili nauczyciele  

i rodzice. 

4. Diagnoza obejmowała rozpoznanie czynników chroniących i zagrażających w aspekcie 

podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.  

Obie grupy uczniów raczej dobrze myślą o sobie (33% w I st. i 47% w II st.).  

W I st. cieszy deklarowana wysoka ocena (64%) dotycząca komunikacji z rówieśnikami, 

a II st. zajmuje dużo dalszą pozycję (36%).  

Obie grupy potrafią docenić swoje zainteresowania i uzdolnienia (44% i 45% - odpowiednio  

I i II st.) oraz umiejętność obrony swojego zdania (38% w II st.), nieuleganie namowom,  

a także postawę poszukiwania rozwiązań w trudnych sytuacjach.  

W obu grupach zanotowano niską ocenę umiejętności radzenia sobie ze stresem – 11% w I st. 

i 17% w II st. Uczniów łatwo zranić, brakuje im pewności siebie - w większym stopniu  

 II st. niż w I st. Obie grupy wskazują na trudności ze snem.  

W II st. nie bez znaczenia jest grupa uczniów (18%) uważających siebie za gorszych i 24% nie 

dostrzegających własnych zalet. W I st. ujawnili się uczniowie (29%), którzy twierdzą, że  

brakuje im pewności siebie. 

5. Aby w pełni poznać potrzeby uczniów i różne ich uwarunkowania, grupy badawcze były 

pytane o ewentualne problemy osobiste uczniów. Są one różnie ocenione przez badane 

grupy. 

Problemy pozaszkolne są zauważalne w II st. i dotyczą 24% uczniów, którzy wskazują, że 

wynikają one z konfliktu z rodzicami, ze stosowania przez nich przemocy słownej, trudności 

materialnych oraz, najmniej, z rozwodu rodziców.  

52% nauczycieli dostrzega problemy osobiste uczniów, ale jako występujące w pojedynczych 

przypadkach – głównie z powodu rozwodu rodziców, braku wsparcia z ich strony i trudności 

materialnych.  

87% rodziców nie dostrzega problemów osobistych u swoich dzieci. Z 9% wskazań 

potwierdzających problemy, główną przyczyną jest rozwód rodziców. 
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W wypowiedziach swobodnych: 

uczniowie wskazują jako najczęstsze przyczyny swoich problemów: zmęczenie, zbyt dużo 

obowiązków, nadmierny stres, problemy psychiczne, wysokie wymagania muzyczne; 

nauczyciele uważają, że przyczynami problemów osobistych mogą być: nadmierna presja 

rodziców w sferze muzycznej, wysokie wymagania nauczycieli, rywalizacja uczniów w grze 

na instrumencie, inne dodatkowe zajęcia uczniów jak role w teatrze, udział w reklamach, 

itp., słaba organizacja czasu, długie dojazdy do domu; 

rodzice wskazują na stres związany z ocenianiem i egzaminami, stresujące oddziaływanie 

na uczniów niektórych nauczycieli, presję udziału w konkursach, zachowania innych 

uczniów w stosunku do uczniów wzorowo wypełniających obowiązki, zmęczenie dziecka, 

młodsze rodzeństwo w domu, niestabilną sytuację emocjonalną w rodzinie, przypadki 

bagatelizowania problemów uczniów przez nauczycieli.  

Gdy uczeń ma problem lub chce porozmawiać, dzieci z I st. wybierają najczęściej rodzica,  

uczniowie z II st. - kolegę/koleżankę.  

Aż 88% rodziców uważa, że to do nich udają się dzieci z problemami.  

Nauczyciele oceniają, że w pierwszej kolejności dzieci rozmawiają z koleżanką/kolegą,  

z ulubionym nauczycielem, w trzeciej kolejności z rodzicem. 

6. Istotnym zadaniem diagnozy było poznanie Szkoły jako ważnego i bezpiecznego dla uczniów 

środowiska.  Bezpieczeństwo wśród rówieśników w klasie i Szkole jest oceniane wysoko we 

wszystkich grupach.  

64% uczniów w I st. i 65% uczniów II st. czuje się wśród koleżanek i kolegów bezpiecznie. 

Jeszcze wyższe oceny deklarują nauczyciele - 81% i rodzice - 84%. 

W sferze bezpieczeństwa cyfrowego większość głosów wszystkich grup wskazuje, że problem 

cyberprzemocy jest niewielki. Świadczą o tym wskazania: 

72% w I st. i 62% w II st., co wskazuje, że większość uczniów nie doświadczyła tego 

zjawiska.  

Jednak są uczniowie, którzy zostali obrażeni w sieci – po 12% w obu grupach, wykluczeni  

z grup internetowych, a ich wpisy były złośliwie komentowane. 20% uczniów z II st. zostało 

obraźliwie wyzywanych podczas rozmów na czacie.  

Uczniowie wskazują w 94%, że nie są sprawcami cyberprzemocy, jednak 5% uczniów 

przyznaje się do ośmieszania innych na forum, co w 2% potwierdzają rodzice.  

20% nauczycieli stwierdza, że wiedzą o pojedynczych takich przypadkach.   

11% uczniów I st. i 9% II st. wskazuje, że sprawcami cyberprzemocy byli najczęściej koledzy 

i koleżanki ze Szkoły, 6% i 5% w I i II st. - znajomi spoza Szkoły, 8% w I st. i 3% w II st. – 

osoby nieznajome.  

Według 73% rodziców  cyberprzemoc nie dotknęła ich dziecka. 6% wie o obrażaniu dziecka 

podczas gier online oraz wykluczeniu z grupy, 5% wie o przypadkach wyzywania dziecka 

podczas rozmowy na czacie. Zdaniem rodziców sprawcami byli koledzy/koleżanki ze szkoły  

(10% odpowiedzi), osoby przypadkowe lub spoza Szkoły (odpowiednio 2 i 1% w I i II st.). 9% 

rodziców nie wie, kto był sprawcą. Niewielu rodziców (2%) podaje, że jego dziecko było 

sprawcą cyberprzemocy. 

20% nauczycieli twierdzi, że zna pojedyncze przypadki, kiedy dziecko dopuściło się różnej 

formy cyberprzemocy wobec innych. 20% nauczycieli wie, że w pojedynczych przypadkach  
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sprawcami cyberprzemocy byli  uczniowie Szkoły. 

7. Telefony komórkowe używane są najczęściej do gier, co potwierdza 38% uczniów I st. i 52%  

w II st.  

17%  uczniów II st. nagrywa filmiki i robi zdjęcia bez zgody innych. 

9%  uczniów II st.  przyznaje się do palenia papierosów, a  2% do picia alkoholu. 1 osoba 

przyznała się do zażywania substancji psychoaktywnych lub leków.   

Według wiedzy 69% nauczycieli, uczniowie głównie używają telefonu do  gier, 35% - że 

nagrywają i robią zdjęcia, 42%  twierdzi, że uczniowie palą papierosy,  

72% rodziców uważa, że ich dziecka nie dotyczy problem niepożądanych zachowań, o które 

pytani byli w ankiecie (nadużywanie telefonów do gier, stosowanie cyberprzemocy, palenie 

papierosów, picie alkoholu, nadużywanie leków),  26% rodziców wie, że dziecko używa 

telefonu do gier, tylko 1%  rodziców twierdzi, że dziecku zdarzyło się nagrywać innych 

i robić zdjęcia bez ich zgody.  

Wiedza rodziców o różnych zachowaniach dziecka w Szkole jest niewystarczająca  

i nieadekwatna do samooceny dziecka w tej kwestii. Sami uczniowie w dużej liczbie przyznają 

się do stosowania telefonu do gier, a także nagrywania filmików, robienia zdjęć,  

w mniejszym stopniu do palenia papierosów, a nawet w przypadku 1 osoby do zażywania 

substancji i leków 

8. Uczniowie chętnie korzystają z komputerów: 

64% uczniów z I st.  podaje, że najczęściej używa ich w celu zdobycia wiedzy, starsi z II st. 

używają go jako narzędzia do komunikacji, odbierania wiadomości,  

a zdobywanie wiedzy umieszczają na drugi miejscu.  

57% rodziców uważa,  że dzieci zdobywają w ten sposób wiedzę, na drugim miejscu 

wymieniają użycie komputera do komunikacji i poczty.  

Według aż 74% nauczycieli, dzieci najczęściej grają w gry.  

Warte uwagi są następujące wskazania uczniów:  

32% w I st. i 41% w II st. używa komputera do gier, w II st. aż 55% uczniów używa 

komputera w celu spędzania wolnego czasu.  

W każdej grupie badanych występuje również zawieranie nowych znajomości – 12 % w I st.  

i 14% w II st. 

Pojedyncze osoby z II st. przyznają się do odwiedzania „zakazanych” stron.  

W swobodnych wypowiedziach starsi uczniowie wskazują, ze używają komputera do 

rozwijania zainteresowań, np. programują, tworzą filmy, obrabiają zdjęcia, grają w szachy, 

ktoś pisze książkę.  

9. Jednym z ważniejszych celów diagnozy było ustalenie czy stres w Szkole jest zjawiskiem 

powszechnym. 

Wszystkie grupy badanych wskazały występowanie stresu, jednocześnie zastrzegając, że 

wywołują go niektóre sytuacje szkolne.  

Uczniowie (19% w I st. i 30% w II st.) ocenili, że odczuwają stres, a odpowiednio 70% i 53% 

- odczuwa stres w niektórych sytuacjach.  

Rodzice uważają, że Szkoła generuje stres (10%), z tym że 55% z nich uważa, że dotyczy to 

tylko niektórych sytuacji. 28% rodziców uważa, że Szkoła nie powoduje u dzieci 
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odczuwania stresu. 

Temat stresu był szeroko komentowany w wypowiedziach swobodnych: 

Uczniowie wskazywali, że źródłem stresu są: odpowiedzi na lekcjach historii muzyki, 

egzaminy, sprawdziany, zbyt duże obciążenie lekcjami, pracami domowymi, zbyt duże 

programy do zagrania na instrumencie, trudności w dostępie do sal ćwiczeniowych, a 

także rozmowy z rówieśnikami i wystąpienia publiczne.  

Rodzice potwierdzają źródła stresu najczęściej wymieniane przez dzieci, a dodatkowo 

wskazują: przemoc psychiczną ze strony rówieśników, zbyt ostre relacje nauczycieli chóru i 

historii muzyki z uczniami, brak partnerstwa z nauczycielami, brak wyrozumiałości 

niektórych nauczycieli, ocenianie podczas egzaminu z instrumentu, niekonstruktywne 

komentarze komisji pod adresem dziecka, zła atmosfera na egzaminie z instrumentu, brak 

wspólnego muzykowania, porównywanie uczniów z różnych sekcji. 

Wypowiedzi nauczycieli potwierdzają powyższe: mówią o egzaminach, przesłuchaniach, 

dużej presji rodziców na jak najlepsze oceny dziecka, niekonstruktywnym ocenianiu 

podczas egzaminu z instrumentu, sytuacjach, w których występuje konieczność oceniania, 

jako źródłach stresu. 

10. Oczekiwania od Szkoły są różnorodne.  

Przede wszystkim wymieniane są: potrzeba wsparcia w trudnych sytuacjach i organizowanie 

ciekawych wydarzeń.  

W obu Szkołach uczniowie oczekują motywowania do nauki (po 54%  wskazań), o co jeszcze  

w większym stopniu apelują rodzice (69%). 

 Ważnym zadaniem Szkoły według uczniów jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności 

ogólnokształcące (51% w I st. i 44% w II st.).  

35% uczniów w I st. i 41% w II st. - chce wysokiego poziomu kształcenia muzycznego.  

Większość rodziców (67%) oczekuje wyposażenia dziecka w wiedzę i umiejętności ze 

wszystkich przedmiotów, 44% oczekuje wysokiego poziomu kształcenia muzycznego.  

Ważnym aspektem dla uczniów i rodziców jest potrzeba wsparcia dzieci w umiejętności 

radzenia sobie z tremą; tego oczekuje 41% uczniów z I st., 39% z II st. i aż 62% rodziców.  

Szkolenia uczniów na temat zdrowia psychicznego chce 27% uczniów II st. i 47% rodziców, 

szkoleń o skutkach nadużywania używek, leków, palenia papierosów, picia alkoholu, 

potrzebuje 19% uczniów z I st., 14% z II st. oraz 36% rodziców. 

Ważną umiejętnością dla 22% uczniów z I st. i 36% z II st. oraz w takim samym stopniu dla 

rodziców - jest organizacja własnego czasu i planowanie zadań.  

Pozostałe wymieniane oczekiwania od Szkoły, to organizowanie ciekawych wydarzeń, spotkań 

z ciekawymi ludźmi, imprez kulturalnych i dyskotek. 

 

Rozdział IV  

Cele ogólne wychowania i profilaktyki 

1. Wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów w zakresie intelektualnym, artystycznym, 

emocjonalnym, moralnym i duchowym. 

2. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów. 
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3. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji, pamięci narodowej, pamięci o 

Patronie oraz wielkich poprzednikach – artystach - muzykach, pedagogach i absolwentach. 

4. Rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań uczniów oraz uczestnictwo w życiu     

kulturalnym i budowanie potencjału artystycznego. 

5. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów. 

6. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. 

 

Cele szczegółowe wychowania i profilaktyki 

1. Pozytywna profilaktyka zagrożeń: 

1) prowadzenie działań w zakresie umiejętności psychospołecznych; 

2) poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie rozpoznawania stresu i tremy oraz sposobów 

radzenia sobie z nimi w życiu szkolnym;  

3) przygotowanie psychiczne uczniów do egzaminów, koncertów, audycji muzycznych; 

4) budowanie zaufania w grupie rówieśniczej, poprawa jakości komunikacji rówieśniczej; 

5) poszerzanie wiedzy uczniów na temat skutków zachowań ryzykownych oraz uzależnień od 

narkotyków, alkoholu, leków, dopalaczy, nikotynizmu i fonoholizmu; 

6) zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu  

i mediów społecznościowych oraz skutkami stosowania cyberprzemocy w kontekście 

potencjalnych sprawców (koledzy i koleżanki ze Szkoły); 

7) wspieranie uczniów w budowaniu świadomej postawy wobec własnego zdrowia ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń depresyjnych; 

8) eliminowanie z życia szkolnego przypadków zachowań niepożądanych; 

9) poprawa frekwencji; 

10) integrowanie całej społeczności szkolnej, szczególnie nowych uczniów i uczniów z innych 

krajów; 

11) podejmowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; 

12) wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych norm. 

2. Planowanie przyszłości zawodowej oraz rozwijanie talentu i potencjału artystycznego, 

rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec kultury. 

3. Kultywowanie tradycji i budowanie postawy patriotycznej. 

4. Budowanie poczucia własnej tożsamości ucznia jako członka szkolnej społeczności, rodziny  

i kraju, podtrzymywanie szacunku dla tradycji szkolnej i rozwijanie wiedzy o historii ojczystej. 

 

Ważne daty i rocznice w roku szkolnym 2020/2021 

Rok 2020: 

• został ogłoszony rokiem Beethovenowskim (250 rocznica urodzin) 

• 160 rocznica urodzin i 80 rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 

Rok 2021: 

• został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego 

Obojga Narodów (230 rocznica) 
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• Rok Stanisława Lema (100 rocznica urodzin) 

• 50 rocznica zakończenia rekonstrukcji Zamku Królewskiego w Warszawie (rocznica 

obchodzona pod patronatem UNESCO) 

Ważniejsze daty: 

1.09.2020 – 81 rocznica napaści Niemiec na Polskę 

13.09.2020 – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema 

2.10.2020 – 80 rocznica utworzenia Getta Warszawskiego 

8.10.2020 – 111 rocznica śmierci Marii Konopnickiej 

17.10.2020 – 171 rocznica śmierci Fryderyka Chopina 

4.11.2020 – 70 rocznica podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

16.11.2020 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

18.11.2020 – 160 rocznica urodzin I. J. Paderewskiego 

3.12.2020 – Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych 

5.12.2020 – 109 rocznica urodzin Władysława Szpilmana 

12.12.2020 – 160 rocznica urodzin Jana Kasprowicza 

14-22.12.2020 – 50 rocznica wydarzeń grudniowych w 1970 r. 

17.01.2021 – 52 rocznica śmierci Grażyny Bacewicz 

22.01.2021 – 158 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 

27.01.2021 – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

2.02.2021 – 120 rocznica urodzin Jascha Heifetza 

11.02.2021 – Światowy Dzień Chorych 

7.03.2021 – 110 rocznica urodzin Stefana Kisielewskiego 

21.03.2021 – Światowy Dzień Poezji 

27.03.2021 – Międzynarodowy Dzień Teatru 

11.03.2021 – 100 rocznica urodzin Astora Piazzoli 

25.03.2021 – 140 rocznica urodzin Beli Bartoka 

6.04.2021 – 50 rocznica śmierci Igora Strawińskiego 

22.04.2021 – Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23.04.2021 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

23.04.2021 – 130 rocznica urodzin Sergiusza Prokofiewa 

2.05.2021 – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

3.05.2021 – Święto Konstytucji 3 Maja 

5.05.2021 – 130 rocznica otwarcia Carnegie Hall (koncert inauguracyjny – dyr. Piotr Czajkowski) 

6.05.2021 – 103 rocznica urodzin Stanisława Grzesiuka 

9.05.2021 – Dzień Unii Europejskiej 

23.05.2021 – 150 rocznica śmierci Jarosława Dąbrowskiego 

1.06.2021 – Międzynarodowy Dzień Dziecka 
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2.06.2021 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

6.06.2021 – 180 rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej 

20.06.2021 – Światowy Dzień Uchodźcy 

29.06.2021 – 80 rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego 

                                              

Propozycje tematów zajęć z wychowawcą 

OSM II st. 

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w szkole w sytuacjach nadzwyczajnych. 

2. Prawa i obowiązki uczniów w świetle Statutu Szkoły i regulaminów. 

3. Czy patriotyzm wypadł z obiegu? 

4. Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym wyrazem szacunku do własnego państwa. 

5. Odpowiedzialność za słowo. 

6. Kim jestem? Mój autoportret. 

7. Jak być grupą? Dlaczego musimy umieć współpracować ze sobą? 

8. Jak zachować indywidualizm w grupie? 

9. Jak być prawdziwym przyjacielem? - o wartości przyjaźni. 

10. Lubię siebie, lubię ciebie… czyli o akceptacji i poczuciu własnej wartości. 

11. Wpływ mediów na nasze postrzeganie świata. 

12. Nasze marzenia i cele... 

13. Matura i co dalej?  

14. Jesteśmy różni - jesteśmy wyjątkowi. 

15. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi – lekcja wychowawcza oparta na lekturze „Cudownego 

Chłopaka” 

16. Jak być sobą i nie zwariować? 

17. Jak okazywać życzliwość w relacjach międzyludzkich? 

18. Jak nie być uwiązanym słoniem, czyli o własnych przekonaniach… 

19. Z tolerancją nam do twarzy. 

20. Wokół nietolerancji i stereotypów. 

21. O sile ambicji i motywacji wewnętrznej… 

22. Czego uczą nas porażki? 

23. Skrzydła służą do latania… naucz się z nich korzystać! 

24. O agresji od kuchni… 

25. Jak radzić sobie ze stresem, tremą? 

26. Jak radzić sobie z emocjami? 

27. Depresja - cichy wróg nastolatków. 

28. Diety a zdrowe odżywianie. 

29. Fonoholizm - czyli przyklejeni do telefonów. 
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30. Bieg po zdrowie. Palenie szkodzi. 

31. Dopalacze są wśród nas! Stop dopalaczom! 

32. Jak bezpiecznie korzystać z sieci? 

33. Zdrowy styl życia. Jak organizować czas wolny? 

34. Planowanie i organizacja dnia. 

35. Techniki efektywnego uczenia się. Techniki relaksacyjne. 

36. Co to znaczy być dojrzałym? Dojrzałość psychiczna, fizyczna, emocjonalna i społeczna. 

37. Bądź bezpieczny podczas wakacji. 

                                                                         

 

Rozdział V - Szczegółowe zadania wychowawczo-profilaktyczne zaplanowane  

na rok szk. 2020/2021  

- w załączniku 
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