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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 z rodzicami oraz przebywania rodziców i innych osób postronnych w Szkole 

 

I. Zasady ogólne  

1. Niniejsze zasady mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Szkoły,  

a w szczególności niezakłóconego toku nauczania i pracy.  
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2. W okresie obostrzeń epidemicznych, rodziców i inne osoby postronne obowiązuje zakrywanie 

nosa i ust za pomocą maseczki podczas pobytu w Szkole, a także inne szkolne zasady sanitarne.  

3. Budynek Szkoły jest otwarty w godz. 6.00 - 21.00, zaś uczniowie mogą być przyprowadzani  

od  godz. 7.30.  

4. Rodzice oraz inne osoby postronne nie mogą przebywać w Szkole bez istotnego powodu.  

5. Rodzice lub inne osoby przyprowadzające/odbierające dziecko mogą przebywać wyłącznie  

w wyznaczonych strefach (przedsionek przy wejściu do szatni, wydzielona strefa w holu).  

6. Zabronione jest oczekiwanie na dzieci przed klasami, wchodzenie do klas lub wywoływanie 

nauczyciela w trakcie lekcji lub dyżuru pomiędzy lekcjami.  

7. Stołówka szkolna jest czynna w godz. 8.00 - 17.00 i przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów 

oraz pracowników Szkoły. 

8. Plac zabaw oraz urządzenia sportowe są przeznaczone wyłącznie dla uczniów Szkoły  

w godz. 8.00 - 17.00, pod opieką nauczycieli.  

9. Na umówione spotkania rodzice/inne osoby, wchodzą do Szkoły po wpisaniu się do Zeszytu 

wejść.  

10. Wejście na wydarzenia organizowane przez Szkołę (np. zebrania, audycje, koncerty), odbywa 

się na odrębnych zasadach, ogłaszanych przez dyrektora Szkoły.  

11. Po zakończeniu spotkania/wydarzenia, rodzice oraz inne osoby, bez zwłoki opuszczają budy-

nek Szkoły. 

 

II. Zasady dotyczące świetlic 

1. Rodzice oraz inne osoby upoważnione odbierające dzieci ze świetlic, korzystają z telefonów 

kontaktowych do nauczycielek świetlicy: 

1) klasy 1a i 1b – tel. 504782118 

2) klasy 2a i 2b – tel. 798368817 

3) klasy 3a, 3b, 4a, 4b – tel. 504781619 

2. Po wywołaniu dziecka, rodzice/osoby upoważnione, oczekują na dziecko w szatni.  

 

III. Udział rodziców w lekcjach gry na instrumencie 

1. Rodzice uczniów klas 1-3 OSM I st.  mogą uczestniczyć w lekcjach instrumentalnych nie częściej 

niż dwa razy w miesiącu.  

2. Nauczyciel ustala plan wizyt rodziców na każdy miesiąc kalendarzowy i przesyła do Sekretariatu 

Szkoły (sekretariat@szymanowski.edu.pl).  

Plan wizyt powinien zawierać: datę i godzinę lekcji, imię i nazwisko rodzica, nr sali 

3. Sekretariat przekazuje listy rodziców upoważnionych do wejścia na lekcje do stanowiska ob-

sługi przy wejściu głównym.  

4. Rodzice przychodzący na lekcje wchodzą wejściem głównym, wpisują się do Zeszytu wejść  

i udają się do klasy, a po lekcji opuszczają Szkołę.  

5. Obowiązuje bezwzględna zasada odbierania dziecka ze świetlicy przez nauczyciela,  

także w przypadku lekcji z udziałem rodzica.  

mailto:sekretariat@szymanowski.edu.pl
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6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad wymagają zgody dyrektora Szkoły.  

 

IV. Zebrania, dni otwarte, spotkania indywidualne z nauczycielami 

1. W okresie zagrożenia epidemicznego, zalecane są formy komunikacji  na odległość:  

za pomocą e-dziennika, telefoniczne, mailowe, na Platformie Meet, inne.  

Zaplanowane zebrania i dni otwarte mogą być wtedy organizowane w formie zdalnej.   

2. Informacje o uczniach przekazywane są w szczególności w następujących formach:  

1) dni otwarte, w czasie których rodzice mają możliwość indywidualnych spotkań ze wszyst-

kim nauczycielami; 

harmonogram dni otwartych jest udostępniany rodzicom przez wychowawców oraz publi-

kowany na stronie internetowej Szkoły; 

2) zebrania klasowe, organizowane co najmniej dwa razy w roku szkolnym,  w tym na po-

czątku roku szkolnego; 

o zebraniu klasowym wychowawca zawiadamia rodziców z co najmniej tygodniowym wy-

przedzeniem;  

jeśli zaistnieje taka potrzeba, wychowawca może zorganizować dodatkowe zebranie kla-

sowe, np. zebranie z udziałem zaproszonych specjalistów, z dyrekcją i in.   

3. Poza formami opisanymi powyżej, rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami oraz przed-

stawicielami kierownictwa po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.  

Uzgodnienia terminu dokonuje się telefonicznie za pośrednictwem Sekretariatu lub poprzez 

imienny służbowy e-mail nauczyciela/przedstawiciela kierownictwa lub za pomocą  

e-dziennika.  

4. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć i sprawowanych dyżurów, nauczyciele nie mogą 

prowadzić spotkań z rodzicami.  

5. W uzasadnionych przypadkach wychowawca, nauczyciel lub inny upoważniony pracownik 

Szkoły, mogą udzielić informacji na temat ucznia telefonicznie. Dotyczy to także pielęgniarki 

współpracującej ze Szkołą.  

6. W sytuacjach pilnych, Szkoła wzywa rodziców telefonicznie.  

7. Bieżące wiadomości oraz informacje, wychowawcy przekazują rodzicom za pośrednictwem 

e-dziennika lub poczty elektronicznej.   

8. W nagłych przypadkach, konieczność natychmiastowej rozmowy z nauczycielem, wycho-

wawcą lub przedstawicielem kierownictwa, zgłasza się u dyżurnego portiera/woźnego  

i po uzyskaniu zgody na wejście, udaje się na spotkanie. 

 
 

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 
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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 

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 
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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.  

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 rekomendacje wychowawczo-profilaktyczne organu 

prowadzącego  

w r. szk. 2021/2022 

1. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  uwzględnia następujące priorytety polityki 

oświatowej Państwa: 

1) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edu-

kacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilak-

tycznego. 

2) wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, za-

angażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3) działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzic-

two cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kul-

tury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym wzglę-

dzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4) podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 
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w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i po-

mocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5) Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji for-

malnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6) Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za śro-

dowisko naturalne. 

 

2. Program wychowawczo – profilaktyczny uwzględnia następujące rekomendacje 

wychowawczo-profilaktyczne CEA: 

1) Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego uczniów szkół artystycznych. 

2) Podejmowanie, wśród uczniów oraz ich rodziców działań sprzyjających poszerzaniu 

wiedzy o specyfice szkoły artystycznej. 

3) Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów szkół artystycznych i wychowanków burs szkolnictwa 

artystycznego oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej i domowej (uruchamianie 

procedur „Niebieska Karta”). 

 

Rozdział III 

Wyniki diagnozy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz potrzeb uczniów 

na r. szk. 2021/2022  

Diagnozę przeprowadzono we wrześniu 2021r. w OSM I st., OSM II st. oraz w PSM II st. Diagnoza 

miała charakter wywiadu z uczniami na godzinie z wychowawcą, wywiadu z rodzicami na 

zebraniach klasowych, wywiadu z uczniami nauczycieli muzyków, rozmów z nauczycielami, z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. W ramach diagnozy pedagog szkolny przeprowadził również 

ankietę w zakresie profilaktyki uzależnień, którą objęci zostali uczniowie  OSM II st. Psycholog 

szkolny, w ramach diagnozy, odbył 3 spotkania z wybranymi klasami OSM II st. Do formułowania 

wniosków z przeprowadzonej diagnozy dołączono również wnioski z ewaluacji realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego 2020/21, przeprowadzonej w maju i czerwcu 2021 r. oraz wnioski 

z nadzoru pedagogicznego. 

 

 

1) Samopoczucie psychiczne i fizyczne uczniów po powrocie do szkoły było oceniane jako 

raczej dobre i zdecydowanie dobre.  

2) Szkołę jako środowisko funkcjonowania (jej atmosferę, podejście do uczniów) oceniono 

pozytywnie. 

3) Uczniowie czuli się ważni dla nauczycieli rówieśników. 

4) Uczniowie byli szanowani przez nauczycieli. 

5) Nastąpił wzrost poczucia zrozumienia, życzliwości, zainteresowania sprawami ucznia ze 

strony nauczycieli. 
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6) Duża grupa uczniów wyraziła strach przed powrotem na estradę. 

7) Nauczyciele nadmiernie zwracają uwagę na błędy uczniów i rzadko stosują pozytywne 

wzmocnienia. 

8) Duża grupa uczniów nie dostrzegała pomocy udzielanej przez nauczycieli. 

9) Duża grupa uczniów wymaga pogłębionej i systematycznej pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej. 

10) Duża grupa uczniów przyznaje, że spożywa alkohol.  

11) Niektórzy uczniowie przyznają, że mają kontakt z używkami i lekami. 

12) Mimo zmniejszenia poczucia przeciążenia, nadal jest to duży problem. 

 

 

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. 

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; 
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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. 

 

PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ 

                                                           KLASY 4 – 6  OSM I st. 

 

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

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

3. Ustalamy normy klasowe. 

4. Poznajemy się - gry i zabawy integracyjne. 

5. Mój autoportret. 

6. Rozpoznaj swoje talenty. Ćwiczenia - określanie swojego profilu inteligencji. 

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

8. Jak zachować indywidualizm w grupie? 

9. Za co powinniśmy kochać i szanować rodziców? 

10. Magiczne słowa: proszę, przepraszam, dziękuję. 

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

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

13. Jesteśmy różni - jesteśmy wyjątkowi. 

14. Z tolerancją nam do twarzy. 

15. O sile ambicji i motywacji wewnętrznej… 

16. Czego uczą nas porażki? 

17. O agresji od kuchni… 

18. Porozmawiajmy o emocjach ( radość, złość, smutek, strach) na podstawie filmu „ W głowie 

się nie mieści” 

19. Jak radzić sobie z emocjami? 

20. Jak radzić sobie ze stresem, tremą? 

21. Fonoholizm - czyli przyklejeni do telefonów. 

22. Bieg po zdrowie. Palenie szkodzi. 
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23. Dopalacze są wśród nas! Stop dopalaczom! 

24. Jak bezpiecznie korzystać z sieci? 

25. Moje ulubione gry komputerowe (rodzaje gier, kryteria wyboru, wpływ gier na 

samopoczucie, uzależnienie od komputera). 

26. Zdrowy styl życia. Jak organizować czas wolny? 

27. Planowanie i organizacja dnia. 

28. Techniki efektywnego uczenia się. 

29. Wiem co jem. Piramida zdrowego żywienia. 

30. Jak kochać Ojczyznę? 

31. Czym są dla nas symbole narodowe? 

32. Kim jestem w zjednoczonej Europie? Pielęgnuję własne tradycje, szanuję kulturę innych. 

33. Jak obudzić w sobie miłość do małej i wielkiej ojczyzny? 

34. Jak być uczciwym i dobrym obywatelem? 

35. Bądź bezpieczny podczas wakacji. 

 

 

PROPOZYCJE TEMATÓW ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ 

                                                              KLASY   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?  
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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. 

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. 2021/2022  

- w załączniku 

 


