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Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo  

1.  Zajęcia taneczne 1 

RAZEM 1 

Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 
w dziewięcioletnim cyklu 

nauczania 
2.  Taniec klasyczny 50  

 

+ 52 

3.  Taniec współczesny 12 

4.  Taniec ludowy i charakterystyczny   6 

5.  Taniec dawny             2 

6.  Moduły zajęć uzupełniających do wyboru X 

7.  Repertuar X 

8.  Praktyki sceniczne X 

9.  Rytmika 6 

10.  Umuzykalnienie 2 

11.  Audycje muzyczne 3 

12.  Historia tańca                           8 

13.  Zasady charakteryzacji 1 

RAZEM                       142 

Godziny do dyspozycji dyrektora                           9 

 



Objaśnienia do tabeli 

Poz. 1.  Zajęcia taneczne mogą być realizowany dla kandydatów do szkoły, którzy zgłoszą 
chęć uczestnictwa w kursie. Zajęcia prowadzone są w grupach. JeŜeli zajęcia są 
realizowane w jednym semestrze, to wówczas ich wymiar wynosi odpowiednio 
2 godziny tygodniowo. 

Poz.2  Lekcje tańca klasycznego mogą odbywać się oddzielnie dla chłopców, oddzielnie dla 
dziewcząt. 

Poz. 3  Taniec współczesny moŜe być realizowany róŜnymi rodzajami technik tanecznych.  
Poz.2–5 i 9 Zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 12 uczniów.  

W uzasadnionych sytuacjach grupy mogą liczyć więcej uczniów. 
Poz. 2-5  Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 2-5 

przeznacza się dodatkowo 52 godziny w dziewięcioletnim cyklu kształcenia, które są 
podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ponadto uczniom 
szczególnie uzdolnionym moŜna zwiększyć dodatkowo wymiar zajęć do dwóch 
godzin tygodniowo w trybie zajęć indywidualnych w zakresie zajęć wymienionych w 
poz. 2-5. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć uczniom szczególnie 
uzdolnionym określa statut szkoły. 

Poz. 6  W ramach modułów zajęć uzupełniających do wyboru realizowane są zajęcia 
edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i moŜliwości uczniów oraz 
moŜliwości kadrowo-lokalowych szkoły, jako zajęcia indywidualne lub w zespole 
dla wybranej grupy uczniów. Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach modułów zajęć 
uzupełniających wynikają ze szkolnego planu nauczania, a zasady udziału uczniów 
w zajęciach określa statut szkoły. Moduły zajęć uzupełniających do wyboru mogą 
być realizowane równieŜ w grupach międzyklasowych. Na realizację tych zajęć 
przeznacza się średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę w dziewięcioletnim cyklu 
nauczania. Zajęcia prowadzone w ramach modułów nie są obligatoryjne dla 
wszystkich uczniów i nie podlegają ocenie. 

Poz. 7 W zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 2-5 
prowadzony jest repertuar szkolny w wymiarze średnio 10 minut tygodniowo na 
ucznia. Repertuar szkolny nie musi zostać wykorzystany w pełnym wymiarze, nie 
obowiązuje kaŜdego ucznia oraz nie podlega ocenie. 

Poz. 8  Praktyki sceniczne mogą odbywać uczniowie od klasy I do końca I semestru klasy 
IX. Na opiekę nad praktykami scenicznymi uczniów i na realizację praktyk 
przeznacza się średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę. Praktyki sceniczne nie 
podlegają ocenie. 

Poz. 1-8 Zajęcia edukacyjne wymienione w poz. 1-8 prowadzone są z akompaniatorem lub 
z wykorzystaniem nagrań. Dla nauczycieli przygotowujących indywidualne układy 
taneczne, wchodzące w zakres praktycznej części egzaminu dyplomowego oraz w 
miarę potrzeby dla akompaniatorów, przewiduje się po jednej godzinie tygodniowo 
dla kaŜdego ucznia w okresie trzech miesięcy przed tym egzaminem.  

Poz. 10-13 Zajęcia prowadzone są w grupach klasowych. 
Poz. 13 Zajęcia zasady charakteryzacji mogą być prowadzone w róŜnych formach (np.: 

zajęcia blokowe, warsztaty) w obowiązującym wymiarze godzin. 
 


