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Wrocław, 05.09.2019 r. 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY  

PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. 

IM. RYSZARDA BUKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU 

 

 

 

PSM II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu obejmuje swym kształceniem 

uczniów w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim. 

 

Naszą szkołę stanowi społeczność uczniów, ich nauczycieli oraz rodziców. Dążymy więc 

do tworzenia atmosfery współpracy, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Podejmujemy 

działania, by młodzieży umożliwić wszechstronny rozwój osobowości. Pragniemy 

rozbudzać ciekawość poznawczą i wskazywać możliwości jej zaspokajania. Dążymy do 

tego, by uczniowie umieli rozpoznawać własne talenty, rozwijać w sobie to, co 

najwartościowsze, mieli świadomość możliwości realizacji własnych pragnień. Naszym 

zamierzeniem jest, by absolwent szkoły był człowiekiem twórczym, poszukującym i 

żyjącym w świecie wartości. Doświadczenia płynące z historii edukacji wskazują, że 

wychowanie przez sztukę jest znakomitą drogą, prowadzącą do osiągnięcia 

wymienionych celów.  

Podstawowym warunkiem sukcesu programu dydaktyczno-wychowawczego jest pełna 

zgoda uczących i rodziców co do celów i metod wychowawczych. Zgodnie z Konstytucją 

RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci a szkoła winna wspierać rodzinę w 

procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu 

tradycji.  

Dlatego współpraca powinna się opierać na zasadach partnerstwa (z uwzględnieniem 

oczekiwań i sugestii rodziców dotyczących wychowania) oraz szczerości i zaufaniu. 
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Obszary funkcjonowania szkolnego programu wychowawczego i formy realizacji: 

 

I. EMOCJONALNY ROZWÓJ UCZNIA 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 pomoc w samopoznaniu i rozwijaniu poczucia własnej godności, 

 rozwijanie umiejętności akceptacji siebie, 

 budzenie empatii, 

 wdrażanie postaw asertywnych, 

 wskazywanie możliwości radzenia sobie ze stresem. 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 indywidualna opieka nauczycieli nad uczniami wymagającymi pomocy, 

 wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne, 

 diagnoza samopoczucia uczniów w klasie, grupie, szkole, 

 organizowanie warsztatów związanych z problemem stresu, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

II. ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA 

 

 II. A) FUNKCJONOWANIE W GRUPIE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 kształtowanie umiejętności komunikowania się, 

 kształtowanie umiejętności współdziałania, 

 uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji. 

 

 

 

FORMY REALIZACJI 
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 rozwój grupy poprzez współdziałanie i współtworzenie, 

 umożliwianie uczniom wchodzenia w różne role, 

 organizowanie wspólnych wyjść, wycieczek i wyjazdów, 

 wspieranie inicjatyw młodzieży, 

 udział w akcjach charytatywnych, 

 współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

II. B) FUNKCJONOWANIE W RODZINIE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny relacji w rodzinie, 

 pomoc w zdobywaniu umiejętności wyrażania uczuć, 

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 praca wychowawcza w oparciu o współpracę z rodzicami, gdzie uczący ma prawo 

prosić rodziców o niezbędne informacje dotyczące warunków w jakich żyją i 

pracują uczniowie, 

 kultywowanie tradycji rodzinnych. 

 

II. C) FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 kształtowanie postaw obywatelskich, 

 wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych, 

 kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych, 

 wdrażanie do samorządności, 

 rozwijanie poczucia przynależności do klasy, szkoły, społeczności lokalnej, 

ojczyzny, społeczności europejskiej. 
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FORMY REALIZACJI 

 

 wprowadzenie elementów wychowania regionalnego, 

 poznawanie dziejów narodowych poprzez różne działania, 

 organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi oraz 

kultywującymi tradycje narodowe, 

 wycieczki programowe, 

 działalność w samorządzie szkolnym, 

 działalność koncertowa dla środowiska lokalnego, 

 udział w koncertach dla dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli wrocławskich. 

 

III. AKTYWNOŚĆ TWÓRCZA I ROZWÓJ ZDOLNOŚCI UCZNIA 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 rozwijanie twórczego myślenia, 

 budzenie ciekawości poznawczej, 

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i zdolności, 

 inspirowanie do samodzielnej twórczości, 

 rozwijanie uzdolnień artystycznych, 

 umożliwianie prezentacji osiągnięć artystycznych. 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 indywidualny charakter pracy na lekcjach instrumentu, 

 udział w konkursach i przesłuchaniach, 

 możliwość uczestniczenia w zajęciach nadobowiązkowych, 

 wspólne muzykowanie w zespołach, 

 warsztaty muzyczne, 

 lekcje mistrzowskie z wirtuozami, 

 zajęcia pod kierunkiem profesorów Akademii Muzycznej oraz innych znaczących 

mistrzów środowiska muzycznego, 
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 prezentacje różnych form ekspresji artystycznej (inscenizacje, audycje, koncerty), 

 uwzględnienie w programach dydaktyczno – wychowawczych programów 

wyzwalających twórczą aktywność. 

 

IV. UCZESTNICTWO UCZNIA W ŻYCIU KULTURALNYM  

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

 kształtowanie postawy odbiorcy kultury, 

 wzbudzanie zainteresowania sztuką. 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 organizowanie koncertów uczniowskich orkiestr, zespołów i solistów, 

 udział w koncertach lokalnych w kraju i za granicą, 

 uczestnictwo w koncertach Narodowego Forum Muzyki oraz innych znaczących 

instytucji muzycznych. 

 

V. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA UCZNIA 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych form kultury, 

 przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji 

i materiałów do lekcji, 

 przygotowanie do krytycznego odbioru przekazów medialnych, 

 kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 śledzenie na bieżąco wydarzeń kulturalnych i ich interpretacja, 

 edukacja medialna, 

 stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach, 
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 praca projektowa wymagająca zbierania i selekcjonowania informacji. 

 

VI. PRZYJAZNA SZKOŁA 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w szkole, 

 kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, 

 kształtowanie wrażliwości estetycznej, 

 dążenie do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków nauki, 

 podmiotowe traktowanie uczniów w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

FORMY REALIZACJI 

 

 właściwe reagowanie na krzywdę i przejawy agresji, 

 przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, 

 indywidualne podejście do ucznia, 

 aranżowanie sytuacji wskazujących wzorce zachowań, 

 
 
 
 
VII. EDUKACJA EKOLOGICZNA  

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie etycznej postawy wobec przyrody, 

 uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych. 
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VIII. POWINNOŚCI I TREŚCI WYCHOWAWCZE WŁAŚCIWE DLA ZAJĘĆ 

EDUKACYJNYCH 

 

Nauczyciel na każdej lekcji powinien własną postawą i przez stwarzanie 

konstruktywnych sytuacji wychowawczych: 

 uczyć systematyczności, dokładności, punktualności, tolerancji, przestrzegania 

obowiązujących norm, 

 podnosić poczucie własnej wartości uczniów i dążyć do wypracowania przez nich 

samokrytycyzmu, 

 uczyć poprawnej komunikacji i współpracy w grupie, 

 zapoznawać z zasadami kultury życia codziennego, 

 uczyć troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

 dbać o kulturę języka uczniów. 

 
 
XIX. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

 

Rodzice są integralną częścią społeczności szkolnej. Szkoła wspiera rodzinę w procesie 

wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. 

Rodzice mają prawo do: 

 znajomości szkolnego programu wychowawczego (wraz z partycypacją 

w tworzeniu tego dokumentu), 

 znajomości szkolnego zestawu programów nauczania, 

 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, 

 znajomości dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły, 

w szczególności wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów, rzetelnej informacji na temat zachowania swojego 

dziecka, jego postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce, 

 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

swoich dzieci, 

 

Zapraszamy rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły przede 

wszystkim poprzez: 

 spotkania indywidualne z nauczycielami, 
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 kontakty korespondencyjne (listy, maile), 

 spotkania rodziców z ekspertami zajmującymi się problemami rozwoju 

młodzieży oraz wskazującymi metody postępowania w różnych sytuacjach, 

 wybór reprezentantów do Rady Rodziców, 

 udział w uroczystościach klasowych i szkolnych, występach artystycznych, 

koncertach i audycjach muzycznych, 

 zaangażowanie w społeczną organizację przedsięwzięć szkolnych (koncerty, 

spotkania, projekty), 

 udział w upiększaniu klas,  

 udział w realizowaniu programu wychowawczego. 

 

X. RODZICE SĄ ZOBOWIĄZANI DO:  

 

 dbania o właściwe wywiązywanie się dziecka z obowiązków szkolnych, 

 uczestniczenia w zebraniach szkolnych, 

 utrzymywania kontaktu z nauczycielami szkoły. 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Ewaluacja programu opierać się będzie na opinii uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym 

celu zastosujemy następujące sposoby: 

 ankiety przeprowadzane wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, na zebraniach samorządu 

uczniowskiego, 

 wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych. 

 

Rada Rodziców w dniu 05.09.2019 r. wyraziła pozytywną opinię o powyższym „Programie 

wychowawczym”, wnosząc o wdrożenie tego dokumentu w życie Szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Facon 


