
Program Profilaktyczno-Wychowawczy PSM II st. na rok 2018/2019 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy dla PSM II st. stanowi integralną część 

programu profilaktyczno-wychowawczego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 

Nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie i jest zbieżny z głównymi założeniami 

programowymi dla OSM II st. 

Głównym zadaniem profilaktyczno-wychowawczym w PSM II st. w bieżącym roku 

szkolnym jest : 

 - dbanie o należytą organizację zajęć muzycznych w celu jak najefektywniejszego 

wykorzystania czasu pobytu uczniów w szkole 

 - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli 

 - pomoc uczniom w realizacji indywidualnego trybu nauczania (rozłożenie nauki 

jednej klasy na dwa lata lub inne indywidualne rozwiązania) 

 - sprawne i skuteczne informowanie uczniów oraz rodziców o postępach i 

trudnościach w nauczaniu uczniów PSM II st. 

 - organizowanie spotkań nauczycieli uczących w PSM II st. służących rozpatrywaniu 

bieżących potrzeb dydaktyczno-wychowawczych uczniów 

 - organizowanie Koncertów (Adwentowy i Wiosenny) dla uczniów PSM II st., 

służących promowaniu muzycznych umiejętności uczniów oraz oswajaniu z sytuacją 

występu scenicznego; w tym roku szkolnym nacisk szczególny położony zostanie na 

promocje muzyki polskiej 

 - współpraca z nauczycielami instrumentalistami oraz z kierownikiem sekcji 

kameralistyki w szkole w celu integracji społeczności uczniowskiej OSM II st. oraz 

PSM II st. podczas planowanych koncertów, występów, audycji poszczególnych 

sekcji instrumentalnych i wydziału rytmiki w szkole 

 - udział uczniów PSM II st. w Święcie Szkoły 6 października 2018, poświęconego w 

tym roku głównie jubileuszowi 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

(występy w Sali koncertowej, udział w quizie organizowanym przez sekcję teorii 

muzyki) 

 - udział uczniów PSM II st. w organizacji Koncertu Jubileuszowego a okazji 20-lecia 

działalności PSM II st. (8 stycznia 2019 r.) – organizowanie wystawy poświęconej 

20-leciu działalności tej szkoły 

- Udział uczniów PSM II st. w koncertach szkolnych wspólnych dla OSM i PSM II 

st. (Koncert Charytatywny, Koncert Dyplomantów) 



 - organizowanie wyjść integracyjnych uczniów PSM II st. pod koniec 1. jak i 2. 

półrocza nauki w celu integracji społeczności uczniowskiej tej szkoły. 

 

Wszystkie powyżej opisane działania inicjowane przez koordynatora PSM II st., we 

współpracy z dyrekcją szkoły jak również kierownikiem sekcji teorii muzyki, a 

przeprowadzane przez nauczycieli i uczniów PSM II st. wraz z  OSM II st. mają 

służyć budowaniu sprzyjającej atmosferze pracy i rozwijania umiejętności i zdolności 

uczniów PSM II st., dla których jest to druga, popołudniowa szkoła, wybrana przez 

nich jako miejsce rozwijania muzycznych pasji. Wybór ten, dokonany przez uczniów 

PSM II st.,  ma charakter nie tylko zawodowy lecz również etyczny, bowiem 

ukierunkowany jest na rozwój wrażliwości, rozwijania umiejętności wykonawczych i 

umiejętności rozumienia muzyki, co już samo w sobie stanowi wartość dodatkową,  

wartą poparcia i wspierania przez nauczycieli szkoły. 

Opracowanie: Magdalena Hruszwicka - Koordynator PSM II st. 


