
PROG RAM WYCHOWAWCZO-PROF! LAKTYCZNY

Szkoly Muzycznej lstopnia Nr 1 im. Stanistawa Wiechowicza w Krakowie

Podstawa prawna:

oKonstytucjaRzeczpospolitej Polskiej z2kwietniaL997r. (Dz.U. zt997r.nr7g,poz.4g3ze
zm.).

o Konwencja Praw Dziecka, przyjqta przezZgromadzenie 096lne Narod6wZjednoczonychz20
listopada 1989r. (Dz.U. z 1991" r. nr L2O, poz. 526).

o Ustawa 226 slycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela art.6 (tekst jedn.: Dz.U. z2OI7 r. poz. 1189).

o Ustawa z7 wrzetnia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst jedn.: Dz.U. z 201,6 r. poz. 1943 ze
zm.).

o Ustawa z 14 grudnia 201,6 r. - prawo ojwiatowe (Dz.U. z zorl r. poz. 59).

o RozporzQdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 201,5 r. w sprawie zakresu i

form prowadzenia w szkotach i plac6wkach systemu oSwiaty dzialalno:ici wychowawczej,
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznejw celu przeciwdziatania narkomanii (Dz. U. 2201,5
r. poz.L249).

o RozporzEdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 201,8 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkotach i plac6wkach systemu
o:iwiaty dziatalnoici wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu
przeciwdziatania narkomanii (Dz. U. z 2OtB r, po2.21,4).

o RozporzQdzenie Ministra Edukacji Narodowej z L4 lutego 2OL7 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej l<sztafcenia o96lnego
dla szkofy podstawowej... (Dz.U. z2OI7 r. poz. 356).

o RozporzEdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrze5nia 2OIl r. w
sprawie podstaw programowych ksztalcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w
publicznych szkotach artystycznych (Dz.U. z 2O!7., poz. 1793)

o RozporzEdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 wrzesnia 2OL7 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkolach i plac6wkach ( Dz. l_1. 2OIt., po2.1591).

o RozporzEdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzeSnia 2OI7 r. w sprawie
szczeg6lowych zadari wiodqcych oSrodk6w koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuriczych
(Dz.U. 2OL7, poz. 17 1,2)

oRozporzEdzenieMinistraEdukacji Narodowej zdniaTwrzeSnia 2OLTr.wsprawie orzeczeni
opinii wydawanych przez zespoty orzekajqce dzialajqce w publicznych poradniach
psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U. 2017, po2.1743).

o Priorytety Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego



. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej.

o Priorytety Centrum Edukacji Artystycznej.

o Statut szkoty Muzycznej I stopnia Nr 1 im. st. wiechowicza w l(rakowie

Misja Szkoly

1. Rozbudza i rozwija podstawowe zdolno6ci muzyczne.

2. Przygotowuje Swiadomych i wra2liwych odbiorc6w kultury.

3. Oddziatywuje aktywnie na otoczenie w sferze l<ultury.

4. Przygotowuje najzdolniejszych uczni6w do dalszego l<sztatcenia muzycznego.

5. Uczy uwzglqdniajqc mozliwoSci i uzdolnienia ka2dego ucznia i stwarza mu okazjq do
osiqgania sukces6w.

6. Wychowuje poprzez pozytywne oddzialywania.

7, Jest otwarta i wrazliwa na potrzeby Srodowiska.

8. Jest otwarta na wszelkie innowacje w zal<resie potrzeb edul<acyjnych, Srodowiska
rodzinnego ucznia i szkoly.

Cele programu

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest:

' wspieranie dzieci i mfodzie2y w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom
problemowym.

o ksztattowanie sposobu mySlenia i postaw uznawanych za pozqdane poprzez..
wskazywa n ie prawidfowych wzorcdw

o ksztattowanie i wzmacnianie postaw prospolecznych
o realizowanie dziatari majqcych na celu l<ultywowanie tradycji szkoly.

Charakterystyka szkoly i Srodowiska lokalnego

1.. Szl<ota Muzyczna lstopnia Nr L im. Stanisfawa Wiechowicza z siedzibq w Krakowie
przy ulicy Pilot6w 5L jest publicznq szkotq artystycznq o 6-letnim i4-letnim cyklu
ksztatcenia, w zakresie przedmiot6w muzycznych.

2. Organem prowadzqcym szkolq jest Gmina Miejska Krak6w z siedzibq Pl. Wszystkich
Swiqtych 3-4. Nadz6r pedagogiczny nad szl<otq sprawuje Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Na rodowego

3. Celem ksztalcenia w SM I st. Nr 1 im St. Wiechowicza jest:



4.

a.

b.

C.

d.

umuzykalnianie dzieci poprzez naukq gry na instrumentach oraz muzykowanie
w zespofach instrumentalnych oraz chorze
upowszechnianie wiedzy muzycznej
rozbudzenie zainteresowa ri muzycznych
ksztattowanie postaw patriotycznych, poczucia tolerancji, przynale2no6ci do
narodu

e. przeciwdziatanie zagrozeniom Swiata wsp6tczesnego
f, promowanie zachowari prozdrowotnych wjr6d uczni6w
g. dbalo6i o wta:iciwy rozw5j emocjonalny

Absolwenci SM I st. Nr 1 w Kral<owie mogq podjqi dalszq naul<q w szkole muzycznej
ll stopnia. Uczniowie biorq udzial w popisach, koncertach, konl<ursach,
przesluchaniach iwarsztatach o zasiqgu szkolnym, regionalnym, o96lnopolskim
imiqdzynarodowym. Szkola Muzyczna I Stopnia Nr 1 w Krakowie organizuje
uroczysto6ci i imprezy o charakterze wychowawczo - kulturalnym, wynil<a1qce z

tradycji szkoly np.:

a. koncerty z okaz)i Dnia Edukacji Narodowej,
b. koncerty kolqd w krakowskich parafiach,
c, popisy i koncerty szkolne,

d' konkursy o96lnomuzyczne inspirowane tw6rczo5ciq wybitnych kompozytor6w,
e. konkursy wiedzy o kompozytorach,
f. koncerty po6wiqcone tw6rczo6ci polsl<ich kompozytor6w,
g. koncerty w Filharmonii Krakowskiej dla catej spolecznoici szkolnej i Srodowiska

lokalnego.

Szkota Muzyczna I Stopnia Nr 1 w Krakowie wsp6lpracuje ze Srodowiskiem lokalnym i

instytucjami wspomagajqcymi jej dzialania wychowawczo profilal<tyczne:
Urzqdem Miasta w l(rakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Domami
Kultury, Przedszkolami iszkolami Podstawowymi, Filharmoniq l(rakowskq, poradniami
Psychologiczno - Pedagogicznymi w Krakowie.
Dziata I no6i profi la ktyczn a oraz wychowawcza o bejm uje :

a' wspieranie wszystkich uczni6w w prawldlowym rozwoju i zdrowym stylu zycia
oraz podejmowanie dziatan, kt6rych celem jest ograniczanie zachowaf
ryzykownych niezaleznie od poziomu ryzyka uzywania przez nich Srodk6w
odurzajqcych, substancji psychotropowych, (rodl<6w zastqpczych, nowych
su bsta ncji psychoa ktywnych,

b. wspieranie uczni6w, l<t6rzy ze wzglqdu na swojq sytuacjq rodzinnq,
:irodowiskowq lub uwarunkowania biologiczne sq w wyzszym stopniu narazeni
na ryzyko zachowari ryzykownych

c. przeciwdziafanie przeciqzeniom zwiqzanym z grEna instrumencie
d. dbatoSi o higienq fizycznq i psychicznq
e. rozwijanie wrazliwoSci na dbatoSi o powierzone mienie ( instrumenty)

Dziatania te obejmujq w szczeg6lno6ci:
a. realizowanie w5r6d uczni6w oraz ich rodzic6w lub opiekun6w program6w

profilaktycznych indywidualnych i grupowych oraz realizowanie cel6w
profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rel<omendacji, o
kt6rym mowa w Krajowym Programie przeciwdzialania Narkomanii,

5.

6.

7.



b. ksztaltowanie i wzmacnianie norm przeciwnych uzywaniu Srodkow
odurzajqcych, substancji psychotropowych, (rodk6w zastqpczych, nowych
substancji psychoaktywnych przez uczniow,

c. uswiadamianie zagrozeri plynqcych z uzaleznieri od papieros6w, alkoholu,
substancji psychoaktywnych, lek6w, gier i komputera

d. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zal<resie realizacji szkolnej interwencji
profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniow zachowari
ryzykownych,

e, szkolenia nauczycieli w zakresie przeciwdzialania przeciqzeniom zwiqzanym z
grE na instrumencie, celem wdrozenia zdobytej wiedzy podczas pracy z

uczniami
f ' szkolenia nauczycieli z zakresu psychologicznych problem6w zwiqzanych z

nauczaniem w szkole muzycznej
B. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Szkofy:

a' wypracowujq w systematycznej pracy z uczniem doskonalenie umiejqtnoSci
rozpoznawania i nazywania zachowari agresywnych i egoistycznych.
Ksztattujq postawy od rzucajqce przemoc.
l(sztattujq umiejqtno6ci nieagresywnego rozwiqzywania konflikt6w i

zachowania siq w sytuacjach problemowych.
Monitorujq nasilenia zjawiska agresji w szkole.
lnformujq rodzic6w i uczni6w o mozliwosci uzyskania pomocy we wtaSciwych
Poradniach Psychologiczno- pedagogicznych w Krakowie.

Program Wychowawczo profilaktyczny zostal -uchwalony przez Radq Rodzic6w w2o.Zzr

b.

c.

d.

e.

porozumieniu z Radq Pedagogicznq w dniu.. !1.09.
Program wchodziw zycie w dniu .."1.5..,Q..$..,12.{.1"
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