PLAN PRACY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Miastku na rok szkolny 2020/2021
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Ad 1. Misją Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku jest:
•
•
•
•
•
•
•
•

odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży
uwrażliwianie na estetykę i piękno poprzez kontakt z muzyką
wspieranie Rodziców w procesie wychowawczym
kształtowanie postaw patriotycznych
przypominanie bogatej historii i dorobku kultury polskiej
tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój
uczniów
pielęgnowanie 50 –letniej tradycji Szkoły
kształtowanie sylwetki absolwenta gotowego do podjęcia dalszego kształcenia
muzycznego

Szkoła Muzyczna I st. wypełnia misję realizując następujące cele i zadania:
•
•
•

odkrywa, rozbudza i rozwija zdolności muzyczne dzieci
przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze
przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego

Cele wymienione powyżej realizowane są poprzez:
•
•
•

•
•
•

prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie objętym planem nauczania oraz stwarzanie
uczniom możliwości poszerzania zainteresowań
prezentowanie w środowisku osiągnięć dzieci i młodzieży w ramach audycji, koncertów,
przesłuchań, konkursów
wspomaganie procesu nauczania dzięki organizowanym warsztatom przedmiotowym i
konsultacjom z wykładowcami wyższych uczelni artystycznych oraz wyróżniających się
nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia
wspieranie inicjatyw uczniowskich (współpraca nauczycieli z Samorządem Uczniowskim)
uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, konkursach o różnym zasięgu oraz festiwalach
muzycznych
współdziałanie z samorządem lokalnym oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi w
zakresie upowszechniania kultury muzycznej w lokalnym środowisku

Ad 2. Organizacja pracy szkoły
a) Zajęcia odbywają się w systemie 6-dniowym w godzinach:
poniedziałek – piątek od 8.00 do 20.00
sobota od 8.00 – 15.00

Biblioteka szkolna czynna w:
poniedziałek
14:00 – 19:00
wtorek
14:30 – 16:30
środa
13:30 – 18:30
sobota
10:00 – 13:00
b) Stan osobowy pracowników PSM I stopnia na dzień 15.09.2020 r. wynosi:
Kadra Pedagogiczna
dyplomowani – 8 nauczyciel
16 nauczycieli
mianowani – 6 nauczycieli
kontraktowi – 1 nauczyciel
odbywający staż – 1 nauczyciel
Pracownicy administracji i obsługi
4 pracowników obsługi
2 pracowników administracji
Wszyscy nauczyciele pracujący w PSM I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
•
•
•

dzielenie się wiedzą
badanie i analiza efektów kształcenia
diagnozowanie potrzeb uczniów

c) stan osobowy uczniów PSM I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku na dzień 15.09.2020 r.
wynosi 104 osoby
- cykl 6-letni: 91 uczniów
- cykl 4-letni: 13 uczniów

ZESPOŁY PROBLEMOWO - ZADANIOWE
Nauczyciele wybrani do realizacji określonego zadania – według corocznego przydziału
czynności dodatkowych:
Zespół do spraw nowelizacji dokumentów szkolnych
-

Wiesław Nizio – leader
Iryna Rengach
Łukasz Łapiński
Paulina Kuśmierska

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej
-

Lidia Przyłęcka – leader
Justyna Uśpińska
Danuta Topolińska

Zespół do spraw organizacji Jubileuszu 50-lecia szkoły
-

Marcin Jaczewski – leader , dyrektor szkoły
Wiesław Orłowski
Katarzyna Bąk
Danuta Topilińska
Justyna Uśpińska

-

Łukasz Łapiński
Paulina Kuśmierska
Iryna Rengach

Ad 3. Organizacja pracy szkoły (ważniejsze daty)
2 września - rozpoczęcie roku szkolnego
14 października (śr.) - Dzień Edukacji Narodowej – dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktycznych
11 listopada (śr.) – Święto Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy
23 -31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021 r. – Nowy Rok – dzień wolny od pracy
2 stycznia 2021 r. (sob.) – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6 stycznia (śr.) – Święto Trzech Króli – dzień wolny od pracy
31 stycznia – ZAKOŃCZENIE I półrocza nauki
1 lutego – ROZPOCZĘCIE II półrocza nauki
1 – 14 lutego – ferie zimowe
1 – 6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna
1 maja (sob.) – Święto Pracy
7 – 8 maja (pt., sob.) – Jubileusz 50-lecia PSM I st. im. Fryderyka Chopina – dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktycznych
3 czerwca (śr.) – Boże Ciało – dzień wolny od pracy
25 czerwca – zakończenie zajęć dydaktycznych
Ad 4. Organizacja procesu dydaktycznego
W Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku organizacja procesu
dydaktycznego przebiega w oparciu o wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 września 2017 r. w
sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w
publicznych szkołach artystycznych ( Dz. U. z 2017 r., Poz. 1793). oraz ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 czerwca 2019 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz.
U. z 2019 r. Poz. 1247).
Dokumentację przebiegu nauczania stanowi dziennik elektroniczny Mobireg. Zasady
korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli określa Regulamin korzystania z
dziennika elektronicznego przez nauczycieli w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.
Fryderyka Chopina w Miastku, a przez rodziców – Regulamin korzystania z dziennika
elektronicznego dla rodziców i uczniów w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im.
Fryderyka Chopina w Miastku, które zostały wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 03/20/21
Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku z dnia
11 września 2020 r.
Główne kierunki pracy dydaktycznej
dbanie o wysoki poziom nauczania poprzez:
-

właściwe i maksymalne wykorzystanie czasu pracy z uczniami,

-

-

zapewnienie realizacji programów nauczania poprzez stosowanie układu zajęć
zbiorowych i indywidualnych pozwalających na dobrą organizację czasu pracy
pedagogów i uczniów (z uwzględnieniem niezbędnych przerw między lekcjami),
wdrażanie i realizację autorskich programów podnoszących efektywność procesu
dydaktycznego,
zagwarantowanie niezbędnych pomocy naukowych, tzn. dobrej jakości instrumentów,
akcesoriów, książek, nośników CD i DVD,
zagwarantowanie ciągłej sprawności niezbędnych urządzeń dydaktycznych,
zachęcanie każdego nauczyciela do poszukiwania indywidualnych metod pracy
gwarantujących jak najlepszą realizację jego zadań względem wychowanków,
troska o harmonijny rozwój ucznia,
stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi jego dojrzałości szkolnej,
kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności ucznia,
akceptacja ucznia jako osoby,
bycie dla wychowanka autorytetem i doradcą,
mobilizowanie uczniów do nauki poprzez indywidualizowanie form i metod pracy,
wspieranie rodziców w procesie wychowania.

Narzędzia jakimi posługuje się uczeń i nauczyciel mają ścisły związek z postępami w nauce.
W roku szkolnym 2020/2021 dyrektor Szkoły poczyni starania o pozyskanie z organu
prowadzącego oraz od ofiarodawców i sponsorów środków na dalsze wyposażenie szkoły w
niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, wg poniższych priorytetów:
-

zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych w oparciu o wnioski składane przez
nauczycieli,
zakup certyfikowanych mebli, wykładzin oraz szaf do sal lekcyjnych (w oparciu o
stan w/w sprzętu po termomodernizacji)
zakup sprzętu multimedialnego (w tym 15 laptopów) w oparciu o wnioski zgłaszane
przez nauczycieli,
uzupełnianie zbiorów bibliotecznych (na bieżąco).

Terminy w zakresie oceny poziomu nauczania ustalone na zebraniu Rady Pedagogicznej
podane są w KALENDARZU PRACY SZKOŁY, który poprzez stronę internetową Szkoły jest
dostępny dla rodziców i uczniów.
Działania opiekuńczo-wychowawcze będą realizowane we współpracy z Rodzicami uczniów
w oparciu o Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły, a w szczególności polegać będą
na:
-

-

wdrażaniu dobrych nawyków i postaw,
tworzeniu warunków kształtujących umiejętność współpracy w grupie,
rozwiązywaniu problemów pojawiających się w toku nauczania i wychowania
poprzez współdziałanie dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców / opiekunów oraz
uczniów,
udzielaniu wsparcia rodzicom / opiekunom uczniów w procesie wychowania i
planowania rozwoju utalentowanych dzieci i młodzieży.

Dyrektor szkoły sprawować będzie nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem szkoły w
poszczególnych jej obszarach.

Ad 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Miastku, będzie aktywnie włączać
się w imprezy i uroczystości odbywające się na terenie miasta i powiatu oraz poza jego
granicami. Kontynuowana będzie współpraca z:
-

Urzędem Miejskim w Miastku
Starostwem Powiatowym w Bytowie
Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miastku
Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Miastku
szkołami i przedszkolami
szkołami muzycznymi z regionu i spoza regionu
innymi podmiotami i organizacjami w Miastku oraz z innych miast

Plan Pracy Szkoły zatwierdzony do realizacji ZARZĄDZENIEM 05/20/21 Dyrektora Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku z dnia 15 września 2020 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzyczne I st.
im. Fryderyka Chopina w Miastku
mgr Marcin Jaczewski

