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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
1.

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie (zwany dalej także
„Szkołą”) jest publiczną szkołą artystyczną, działającą na podstawie ustawy z dnia
7 września 1991 roku – o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 2156)

2.

W skład Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie wchodzą:
1)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (OSM I st.) – sześcioletni cykl kształcenia;

2)

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.) – sześcioletni cykl kształcenia;

3)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego (PSM I st.) – czteroletni cykl
kształcenia.

3.

Szkoły wymienione w ust. 2 tworzą jedną jednostkę organizacyjną i kształcą uczniów na
wydziale instrumentalnym.

4.

Siedzibą Zespołu Szkół Muzycznych jest budynek przy ulicy I. J. Paderewskiego 7 w Krośnie.

5.

Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a sprawującym
nadzór pedagogiczny Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

6.

Szkoła posiada pieczęć podłużną o treści: „ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Ignacego
Paderewskiego; 38-400 KROSNO; ul. I. Paderewskiego 7; tel. (0-13) 43-200-72, tel/fax
43-200-79; NIP 684-17-47-108”.

7.

Szkoła posiada pieczęć okrągłą o średnicy 35 mm, z orłem pośrodku, i tekstem w otoku
o treści: „ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KROŚNIE”.

8.

Szkoła posiada pieczęć okrągłą o średnicy 20 mm, z orłem pośrodku, i tekstem w otoku
o treści: „ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. I. J. PADEREWSKIEGO W KROŚNIE”.

9.

Oprócz pełnej nazwy Szkoły w brzmieniu podanym w ust. 1 dopuszcza się używanie
czytelnego jej skrótu o treści: „ZSM w Krośnie”.

10.

Oprócz pełnych nazw szkół w brzmieniu podanym w ust. 2 dopuszcza się używanie
czytelnych ich skrótów, odpowiednio: „OSM I st. w Krośnie”, „OSM II st. w Krośnie” i „PSM
I st. w Krośnie”.

11.

Szkoła posiada stronę internetową pod adresem: zsmkrosno.pl

12.

Szkoła posiada adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsmkrosno.pl
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§2
1.

W Szkołach wymienionych w § 1 ust. 2 prowadzi się naukę w specjalnościach: akordeon,
altówka, flet, fortepian, gitara, klarnet, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka,
tuba, wiolonczela.

2.

Dopuszcza się wprowadzenie nauczania w innych specjalnościach.

3.

Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie Regulaminu Rekrutacji.

4.

Absolwent OSM I st. w Krośnie otrzymuje świadectwo ukończenia Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej I stopnia, które potwierdza uzyskanie wykształcenia ogólnego w zakresie szkoły
podstawowej oraz podstawy wykształcenia muzycznego.

5.

Absolwent PSM I st. w Krośnie otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej
I stopnia, które potwierdza uzyskanie podstawy wykształcenia muzycznego.

6.

Absolwent OSM II st. w Krośnie otrzymuje świadectwo ukończenia Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia, które potwierdza uzyskanie wykształcenia ogólnego
w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, a także umożliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, oraz
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

7.

Ilekroć w dalszych przepisach Statutu jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach –
należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
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ROZDZIAŁ II
MISJA, CELE I ZADANIA SZKOŁY

§3
Misją Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie jest:
1)

przygotowanie uczniów do samodzielnego myślenia i odpowiedzialnego działania
we współczesnym świecie;

2)

dbałość o wszechstronny rozwój osobowości ucznia wychowywanego przez sztukę;

3)

dążenie do wprowadzenia młodych ludzi w świat kultury i sztuki;

4)

upowszechnianie kultury wysokiej, a w szczególności muzyki klasycznej poprzez
umożliwienie

uczniom

dostępu

do

wszelkiego

rodzaju

imprez

muzycznych

organizowanych przez Szkołę bądź inne instytucje kultury;
5)

rozwijanie zdolności muzycznych uczniów oraz ich kompetencji muzycznych,
a w szczególności w zakresie nauki na wybranym instrumencie;

6)

przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia muzycznego;

7)

harmonijne łączenie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

8)

podejmowanie starań o zapewnienie oferty edukacyjnej zawierającej treści ujęte
w atrakcyjne i wartościowe formy dydaktyczne;

9)

szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów i wszystkich członków społeczności
szkolnej.

§4
1.

Zespół Szkół Muzycznych realizuje cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156) oraz innych przepisów prawa, z uwzględnieniem Programu
Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Szkoły dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, w szczególności:
1)

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia poszczególnych szkół poprzez:
a)

prowadzenie bezpłatnego kształcenia,

b)

stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy
i umiejętności oraz zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi a także
szczególnie uzdolnionymi między innymi poprzez umożliwienie realizowania
indywidualnych programów nauczania,
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c)

realizowanie podstawy programowej dla określonego typu Szkoły, zatrudnianie
nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

d)
2)

stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
poprzez:

a)

doradztwo edukacyjno-zawodowe,

b)

uczestnictwo w konsultacjach z pracownikami uczelni artystycznych;

3)

kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły poprzez:

4)

a)

współpracę z rodzicami ucznia, wspomagając wychowawczą rolę rodziny,

b)

współdziałanie z instytucjami wspomagającymi;
zapewnia utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki w Szkole, sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć szkolnych na terenie
Szkoły, podczas wycieczek, koncertów, popisów itp.

5)

organizuje pomoc w znalezieniu miejsca w bursie dla młodzieży zamiejscowej.

§5
1.

Cele i zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o podstawy programowe,
obowiązujące programy i plany nauczania, obejmując:
1)

praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifikowanych muzyków w zakresie
ukończonej specjalności;

2)

rozwijanie podstawowych zdolności artystycznych;

3)

przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców sztuki;

4)

przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy z zakresu przedmiotów ogólnokształcących,
dających podstawę do kontynuowania nauki;

5)

realizowanie programów autorskich i innowacji pedagogicznych;

6)

organizowanie popisów, konkursów, kółek zainteresowań (w ramach posiadanych przez
Szkołę środków), zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień
uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie
aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

7)

prowadzenie indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz niepełnosprawnych;

8)

umożliwienie uczniom podtrzymania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
religijnej z tym, że nauka religii realizowana jest na zasadzie dobrowolności;

9)

współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej.
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2.

Cele, o których mowa w ust. 1 realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności
lekcyjnej, zajęć indywidualnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

§6
1.

Cele i zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o Plan Pracy, Program
Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły. W szczególności należą do nich:
1)

kształtowanie patriotycznych i humanistycznych postaw uczniów oraz poszanowanie
tradycji i norm współżycia społecznego;

2)

upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrożeniu w skali lokalnej,
krajowej i globalnej;

3)

kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym;

4)

wyrobienie wrażliwości emocjonalnej i estetycznej poprzez udział uczniów
w koncertach, konkursach, popisach oraz wspólne muzykowanie w zespołach
kameralnych, chórach, orkiestrach szkolnych, itp.;

5)
2.

udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomocy, o której mowa w ust. 1 pkt 5 udziela się według następujących zasad:

1)

korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

2)

z

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

mogą

korzystać

uczniowie,

rodzice

i nauczyciele;
3)

pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców
ucznia, nauczyciela lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej;

4)

formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów są:
a)

zajęcia rozwijające uzdolnienia,

b)

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

c)

zajęcia specjalistyczne,

d)

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej (na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym),

e)
5)

konsultacje i porady;
formami pomocy dla nauczycieli i rodziców uczniów są porady, konsultacje
i szkolenia;

6)

pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
w Krośnie;
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