WIZJA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W TRZCIANIE
ROK SZKOLNY 2012/13

Podstawowymi zadaniami Szkoły są:
1. działania w zakresie dydaktyki
2. działania opiekuńczo- wychowawcze
ad.1
- pobudzania i rozwijanie zdolności muzycznych ucznia
- troska o harmonijny rozwój ucznia
- dbałość o wysoki poziom nauczania
- objęcie szczególną opieką uczniów pozytywnie wyróżniających
się poprzez stwarzanie im warunków do szybszego rozwoju oraz
maksymalne umożliwianie działalności estradowej w postaci
koncertów, konkursów, przesłuchań
- umożliwienie uczniom słabszym wyrównywania poziomu wiedzy
i umiejętności do wymaganego programem poziomu
- kształtowanie postawy świadomego ucznia poprzez :
* jasne wytyczanie celów, zadań i wymagań
* wskazanie sposobów realizacji celów ,zadań i wymagań
* efektywne organizowanie ćwiczenia
* wyzwalanie procesów dydaktycznych i psychologicznych
koniecznych do uzyskiwania właściwego poziomu

samodzielności w pracy nad utworami
 wyzwalanie poczucia odpowiedzialności za wyniki własnej
pracy



właściwe motywowanie do systematycznej pracy

 budowanie w uczniach poczucia bezpieczeństwa i akceptacji
 budowanie relacji nauczyciel- uczeń w oparciu o autorytet
pedagoga ale także w oparciu o jego pełną życzliwości i troskę
o rozwój ucznia postawę

ad.2
1. Program Wychowawczy tworzą rodzice i prawni opiekunowie uczniów naszej
szkoły opiniuje go Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski.
2. Program wychowawczy realizowany przez szkołę ma na celu wszechstronny
rozwój każdego ucznia w szczególności poprzez:
1)

tworzenie

atmosfery

przyjaznej

uczniom,

opartej

na

zasadach

wzajemnego poszanowania i tolerancji.
2)

dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa.

3)

jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz
przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności
szkolnej.

3. Uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności
i systematyczności.
4. Tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez
wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych
inicjatyw uczniowskich.

5. Wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi
dziedzinami sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych
odbiorców.
6. Uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę
w grupie.
7. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów m.in. poprzez
pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za
organizowanie życia całej społeczności szkolnej.
8. Dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych,
wychowawczych i rozrywkę.
9. Dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach
w celu zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej.

