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RAMOWY PLAN NAUCZANIA     
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA,  
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA       
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 
DLA KLAS I – VI (cykl sze ścioletni)       
 
 
Tabela  1 
Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo  

 
1. Zajęcia umuzykalniające                  1 

                                               RAZEM 1 
 OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 

dla klas I – III 
2.  Instrument główny 4 
3.  Zajęcia z akompaniatorem X 
4.  Zespół  3 
5.  Rytmika z kształceniem słuchu 6 
                                                                 RAZEM 13 

  
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Liczba godzin tygodniowo 
dla klas IV – VI  

działu instrumentalnego i działu 
muzykowania zespołowego  

6.  Instrument główny 7  
 7.  Zespół instrumentalny 

8.  Zajęcia z akompaniatorem X 
9.  Zajęcia indywidualne 1 1/3 

10.  Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi 6 
11.  Chór lub orkiestra 3 
                                                                   RAZEM  17 1/3 

Godziny do dyspozycji dyrektora  6 
 

Objaśnienia do tabeli 1 

Poz. 1  W miarę moŜliwości kadrowych i lokalowych szkoły zajęcia umuzykalniające 
mogą być realizowane dla kandydatów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa. Zajęcia 
prowadzone są w grupach. Zajęcia obejmują rytmikę, na którą przeznacza się 2/3 
jednostki lekcyjnej tygodniowo oraz poznawanie instrumentów, na które 
przeznacza się 1/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo. Sposób realizacji zajęć 
pozostawia się szkole. JeŜeli zajęcia są realizowane w jednym semestrze, to 
wówczas ich wymiar wynosi odpowiednio 2 godziny tygodniowo. 

Poz. 2.  Zajęcia są realizowane indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego moŜe być zwiększony, nie więcej 
jednak niŜ o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania 
wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. 

Poz. 3 Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 1/3 jednostki 
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lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny 
mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć  
z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia 
nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, 
organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala 
nauczyciel instrumentu głównego i nauczyciel akompaniator w porozumieniu  
z dyrektorem szkoły. 

Poz. 4  Zajęcia zespołu prowadzone są w grupach. Zespoły mogą być róŜnorodne: 
ludowe, wokalne, chóralne, taneczne, rytmiczne, instrumentów perkusyjnych, 
teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zespołów w 
szkolnym planie nauczania oraz o liczebności grup i przydziale akompaniatora. 
Zasady kwalifikowania uczniów do zespołów są określone w statucie szkoły. 
Uczeń moŜe realizować jeden lub róŜne zespoły w klasach I-III. 

Poz. 5  Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów.  

Poz. 6 i 7  Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów na dział instrumentalny  
i muzykowania zespołowego określone są w statucie szkoły. Podział godzin na 
instrument główny i zespół instrumentalny ustalony jest szczegółowo w 
szkolnym planie nauczania, z tym, Ŝe uczniowie działu instrumentalnego mają 
więcej zajęć instrumentu głównego, a uczniowie działu muzykowania 
zespołowego mają więcej zajęć zespołu instrumentalnego. 

Poz. 6. Zajęcia gry na instrumencie głównym są realizowane indywidualnie. Dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego, 
niezaleŜnie od działu, moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone 
w statucie szkoły. 

Poz. 7  Zajęcia zespołu instrumentalnego prowadzone są w grupach od 2 uczniów. 
Wymiar czasu zajęć zespołu instrumentalnego, niezaleŜnie od działu, moŜe być 
zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 
minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. Uczeń 
moŜe realizować jeden lub róŜne zespoły instrumentalne w klasach IV-VI. 

Poz. 8 Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 1/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia na dziale 
instrumentalnym lub na zespół instrumentalny na dziale muzykowania 
zespołowego. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się 
prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu 
głównego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu instrumentalnego. 
Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, 
organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala 
nauczyciel instrumentu głównego lub nauczyciel zespołu instrumentalnego  
i nauczyciel akompaniator w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Poz. 9 Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, 
instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, 
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podstawy akompaniamentu, piosenka i inne, prowadzone są indywidualnie. 
Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych w szkolnym planie 
nauczania, a sposoby kwalifikowania uczniów na zajęcia są określone w statucie 
szkoły. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć 
indywidualnych moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone 
w statucie szkoły. Uczeń moŜe realizować jedne lub róŜne zajęcia indywidualne w 
klasach IV-VI. 

Poz. 10 Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów.  

Poz. 11 Zajęcia chóru lub orkiestry prowadzone są odpowiednio do zaawansowania 
uczniów i specjalności w grupach ustalonych przez dyrektora szkoły. Dyrektor 
szkoły moŜe zwiększyć wymiar godzin z puli godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły, nie więcej jednak niŜ o 3 godziny. 

Godziny do dyspozycji dyrektora  powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania 
wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu 
kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin dotyczy cyklu sześcioletniego. Godziny te 
moŜna przeznaczyć na: 
• zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

• realizację zespołowych projektów artystycznych,  
• realizację zajęć rozwijających uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i 

zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  
• zajęcia indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, 

osiągających znaczące sukcesy artystyczne. 
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RAMOWY PLAN NAUCZANIA                       
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE 
DLA KLAS I – IV (cykl czteroletni)  
  
Tabela  2          
Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo  

 
1. Zajęcia umuzykalniające                  1 

                                    RAZEM 1 
Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 

dla klas I – II 
2.  Instrument główny 4 
3.  Zajęcia z akompaniatorem X 
4.  Zespół 2 
5.  Podstawy kształcenia słuchu 2 
6.  Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi 2 
                                                                 RAZEM 10 

  
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

Liczba godzin tygodniowo 
dla klas III – IV działu 

instrumentalnego i działu 
muzykowania zespołowego  

7.  Instrument główny 5 

8.  Zespół instrumentalny 
9.  Zajęcia z akompaniatorem X 
10.  Zajęcia indywidualne 1 1/3 

11.  Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi 4 
12.  Chór lub orkiestra 2 
                                                                   RAZEM  12 1/3 

Godziny do dyspozycji dyrektora  4 

Objaśnienia do tabeli 2 

Poz. 1  W miarę moŜliwości kadrowych i lokalowych szkoły zajęcia umuzykalniające 
mogą być realizowane dla kandydatów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa. Zajęcia 
prowadzone są w grupach. Zajęcia obejmują umuzykalnianie, na które przeznacza 
się 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo oraz poznawanie instrumentów, na które 
przeznacza się 1/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo. Sposób realizacji zajęć 
pozostawia się szkole. JeŜeli zajęcia są realizowane w jednym semestrze, to 
wówczas ich wymiar wynosi odpowiedni 2 godziny tygodniowo. 

   Poz. 2  Zajęcia są realizowane indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego moŜe być zwiększony, nie więcej 
jednak niŜ o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania 
wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. 

Poz. 3 Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 1/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny 
mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć  



5 
 

z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego. Zajęcia 
nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, 
organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala 
nauczyciel instrumentu głównego i nauczyciel akompaniator w porozumieniu  
z dyrektorem szkoły. 

Poz. 4  Zajęcia zespołu prowadzone są w grupach. Zespoły mogą być róŜnorodne: 
ludowe, wokalne, chóralne, taneczne, rytmiczne, instrumentów perkusyjnych, 
teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zespołów  
w szkolnym planie nauczania oraz o liczebności grup i przydziale akompaniatora. 
Zasady kwalifikowania uczniów do zespołów są określone w statucie szkoły. 
Uczeń moŜe realizować jeden lub róŜne zespoły w klasach I-II. 

Poz. 5 i 6 Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 

Poz. 6 Zajęcia kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi realizowane są po 
zakończeniu zajęć z podstaw kształcenia słuchu. 

Poz. 7 i 8  Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów na dział instrumentalny  
i muzykowania zespołowego określone są w statucie szkoły. Podział godzin  
na instrument główny i zespół instrumentalny ustalony jest szczegółowo  
w szkolnym planie nauczania, z tym, Ŝe uczniowie działu instrumentalnego mają 
więcej zajęć instrumentu głównego, a uczniowie działu muzykowania 
zespołowego mają więcej zajęć zespołu instrumentalnego. 

Poz. 7  Zajęcia gry na instrumencie głównym są realizowane indywidualnie. Dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego moŜe być 
zwiększony, niezaleŜnie od działu, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki lekcyjnej 
tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w 
statucie szkoły. 

Poz. 8  Zajęcia zespołu instrumentalnego prowadzone są w grupach od 2 uczniów. 
Wymiar czasu zajęć z zespołu instrumentalnego moŜe być zwiększony, 
niezaleŜnie od działu, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo 
(30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. 
Uczeń moŜe realizować jeden lub róŜne zespoły instrumentalne w klasach III-IV.  

Poz. 9 Zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze średnio 1/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia na dziale 
instrumentalnym lub na zespół instrumentalny na dziale muzykowania 
zespołowego. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się 
prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu 
głównego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu instrumentalnego. 
Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, 
organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala 
nauczyciel instrumentu głównego lub nauczyciel zespołu instrumentalnego i 
nauczycielem akompaniatorem w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

Poz. 10 Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, 
instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, 
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podstawy akompaniamentu, piosenka i inne, prowadzone są indywidualnie. 
Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych w szkolnym planie 
nauczania, a sposoby kwalifikowania uczniów na zajęcia są określone w statucie 
szkoły. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć 
indywidualnych moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 2/3 jednostki 
lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone 
w statucie szkoły. Uczeń moŜe realizować jedne lub róŜne zajęcie indywidualne w 
klasach III-IV.  

Poz. 11 Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów.  

Poz. 12 Zajęcia chóru lub orkiestry prowadzone są odpowiednio do zaawansowania 
uczniów i specjalności w grupach ustalonych przez dyrektora szkoły. Dyrektor 
szkoły moŜe zwiększyć wymiar godzin z puli godzin do dyspozycji dyrektora 
szkoły, nie więcej jednak niŜ o 2 godziny. 

Godziny do dyspozycji dyrektora  powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania 
wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w 
cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin dotyczy cyklu 
czteroletniego. Godziny te moŜna przeznaczyć na: 
- zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
- realizację zespołowych projektów artystycznych,  
- realizację zajęć rozwijających uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, 

uzdolnień i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
- zajęcia indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne. 
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RAMOWY PLAN NAUCZANIA                                               
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA,  
OGÓLNOKSZTAŁC ĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA   
CYKL SZE ŚCIOLETNI 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE  
Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) 

Tabela  3 
Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 

w sześcioletnim cyklu 
nauczania 

1.  Przedmiot główny/Specjalność zawodowa 13  

2.  Zajęcia z akompaniatorem X 

3.  Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej 
 

14  

4.  Kształcenie słuchu  11 

5.  Zasady muzyki z elementami edycji nut 2 

6.  Historia muzyki z literaturą muzyczną  9 

7.  Analiza dzieła muzycznego 2 

8.  Harmonia praktyczna 4 

9.  Moduł rozszerzający  
do wyboru w kl. IV-VI 
 
 

słuchowy   
6 
 
 

10.  praktyczny  

 11.  ogólnomuzyczny  

                                                                               Razem 61 
 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły odrębnie dla 

kaŜdej specjalności  
6 

 

Objaśnienia do tabeli  3 

 
Poz. 1  W specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa 

przedmiotem głównym jest instrument i zajęcia prowadzone są indywidualnie. W 
specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa 
przedmiotem głównym jest śpiew i zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych ww. specjalności wymiar czasu zajęć przedmiotu 
głównego moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 45 minut tygodniowo. W 
specjalności lutnictwo przedmiotem głównym jest lutnictwo i zajęcia prowadzone są 
w grupach liczących do 4 uczniów, wymiar zajęć zwiększa się o 5 godzin w cyklu 
kształcenia. W specjalności rytmika przedmiotem głównym jest rytmika i zajęcia 
prowadzone są w grupach liczących do 8 uczniów, wymiar zajęć moŜe zostać 
zwiększony, nie więcej  niŜ o 4 godziny w cyklu kształcenia. 

Poz. 2 W klasach I – V zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze od              
15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie  VI do                 
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2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają 
ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zajęcia nie obowiązują 
uczniów specjalności rytmika, lutnictwo oraz uczniów specjalności 
instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa w specjalizacjach: 
fortepian, fortepian jazzowy, organy, klawesyn, akordeon, akordeon jazzowy, harfa, 
lutnia, gitara i gitara jazzowa.  

Poz. 3 Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej 
specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniŜej, których łączna liczba godzin w 
cyklu kształcenia wynosi minimum 14. Liczba zajęć uzupełniających moŜe być 
większa, pod warunkiem, Ŝe odbywa się w ramach łącznej liczby godzin 
przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia. 

              Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z wyłączeniem specjalności rytmika i 
lutnictwo, wymiar czasu zajęć uzupełniających moŜe być zwiększony, nie więcej 
jednak niŜ o 6 godzin w cyklu kształcenia. W specjalności rytmika wymiar czasu 
zajęć uzupełniających zwiększa się o 12 godzin w cyklu kształcenia, a w specjalności 
lutnictwo - zwiększa się o 16 godzin w cyklu kształcenia.  

    Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki 
ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeŜeniem jednak, Ŝe 
obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć: 

a) instrumentalistyka:  
• orkiestra, zespół instrumentów historycznych lub chór,  

• zespół kameralny,  
• studia orkiestrowe z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, akordeon, gitara, 

klawesyn, lutnia i organy,  
- basso continuo z elementami improwizacji dla specjalizacji klawesyn i 
lutnia,  
- improwizacja z elementami basso continuo dla specjalizacji organy,  

• fortepian obowiązkowy z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, skrzypce 
barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, 
flet podłuŜny, obój barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny, organy, 
klawesyn,  
- obowiązkowy instrument klawiszowy dla specjalizacji: skrzypce 
barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, 
flet podłuŜny, obój barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny, organy, 
klawesyn,  
- improwizacja dla specjalizacji fortepian,  

b) instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa 
• big band lub zespół, 
• improwizacja, 

• ćwiczenia rytmiczne, 
• instrument dodatkowy dla pianistów lub fortepian obowiązkowych dla 

pozostałych uczniów; 
c) wokalistyka 



9 
 

• fortepian dla wokalistyki 

• dykcja i interpretacja, 
• elementy gry aktorskiej,  

• zespół wokalny; 
d) wokalistyka jazzowa  

• fortepian dla wokalistyki, 

• dykcja i interpretacja, 
• ćwiczenia rytmiczne, 

• emisja głosu; 
e) wokalistyka estradowa  

• fortepian dla wokalistyki, 

• zespół wokalny, 
• dykcja i interpretacja, 
• taniec i plastyka ruchu, 

• zajęcia sceniczne i praktyka estradowa; 
f) lutnictwo 

• gra na skrzypcach lub innym instrumencie lutniczym, 
• korekta lutnicza, 
• projektowane i modelowanie, 

• ćwiczenia warsztatowe; 
g) rytmika 

• fortepian dla rytmiki, 

• improwizacja fortepianowa, 
• technika ruchu i taniec, 

• metodyka nauczania rytmiki z praktyką. 
Poz. 4  Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 5 Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 6 Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 uczniów. 
Poz. 7    Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 8    Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 uczniów. 
Poz. 9-11  Szkoła przygotowuje listę zajęć do wyboru dla uczniów z podziałem na 

poszczególne moduły rozszerzające. Katalog zajęć moŜliwych do zaproponowania 
uczniowi do wyboru jest otwarty. Mogą to być zajęcia rozszerzające zakres 
nauczanych obowiązkowych przedmiotów ogólnomuzycznych lub inne zajęcia 
wynikające ze specyfiki nauczania w danej specjalności lub zainteresowań uczniów. 
Do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie IV 
kaŜdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych wg treści zawartej 
w poz. 9-11 w klasach IV-VI. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem tego terminu 
dyrektor szkoły ogłasza listę minimum dwóch przedmiotów w kaŜdej z poz. 9-11, 
planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: słuchowy, praktyczny i 
ogólnomuzyczny. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu 
jednego, dwóch lub trzech lat nauki oraz na róŜnych poziomach zaawansowania lub 
bez róŜnicowania poziomów zaawansowania.  
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Uczeń jest zobowiązany dokonać wyboru co najmniej jednej godziny z kaŜdego 
modułu: słuchowego, praktycznego i ogólnomuzycznego. Zmiana podjętego przez 
ucznia wyboru moŜe nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia 
wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z 
końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.   
Zajęcia w modułach realizowane są w grupach liczących minimum 2 uczniów. Mogą 
być realizowane równieŜ w grupach międzyoddziałowych. 

Godziny do dyspozycji dyrektora  powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania 
wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu 
kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin naliczany jest odrębnie dla 
kaŜdej specjalności, realizowanej w szkole w cyklu sześcioletnim. Godziny te moŜna 
przeznaczyć na: 

-  zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
-  realizację zespołowych projektów artystycznych,  
- realizację zajęć rozwijających uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i 

zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
- zajęcia indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne. 
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RAMOWY PLAN NAUCZANIA                                               
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA,  
CYKL CZTEROLETNI 
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE  
Zawód: muzyk (instrumentalistyka w specjalizacjach: klawesyn, organy, lutnia, 

skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, flet 
podłuŜny, obój barokowy, trąbka naturalna, róg naturalny, instrumentalistyka 
jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka 
estradowa) 

 
Tabela  4 

Poz. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE Liczba godzin tygodniowo 
w czteroletnim cyklu 

nauczania 
1.  Przedmiot główny/Specjalność zawodowa  9  

2.  Zajęcia z akompaniatorem X 

3.  Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej 
 

18  

4.  Kształcenie słuchu   8 

5.  Zasady muzyki z elementami edycji nut  2 

6.  Historia muzyki z literaturą muzyczną   8 

7.  Analiza dzieła muzycznego  2 

8.  Harmonia praktyczna  4 

9.  Moduł rozszerzający  
do wyboru w kl. II-IV 
 
 

słuchowy   
6 

 
 

10.  praktyczny 

 11.  ogólnomuzyczny  

                                                                               Razem 57 
 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły odrębnie dla 

kaŜdej z realizowanych specjalności  
6 

 

Objaśnienia do tabeli  4 

 
Poz.1 W specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa 

przedmiotem głównym jest instrument i zajęcia prowadzone są indywidualnie. W 
specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa 
przedmiotem głównym jest śpiew i zajęcia prowadzone są indywidualnie. Dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć indywidualnych przedmiotu 
głównego moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 45 minut tygodniowo.  

Poz. 2 W klasach I – IV zajęcia z akompaniatorem realizowane są w wymiarze od              
15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie  IV do                 
2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają 
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ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zajęcia nie obowiązują 
uczniów specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa 
w specjalizacjach: organy, klawesyn, lutnia, fortepian jazzowy, akordeon jazzowy i 
gitara jazzowa.  

Poz. 3 Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej 
specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniŜej, których łączna liczba godzin w 
cyklu kształcenia wynosi minimum 18. Liczba zajęć uzupełniających moŜe być 
większa, pod warunkiem, Ŝe odbywa się w ramach łącznej liczby godzin 
przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia. 
Wymiar godzin zajęć uzupełniających moŜe być zwiększony, nie więcej jednak niŜ o 
6 godzin w cyklu kształcenia.  
 Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki 
ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeŜeniem jednak, Ŝe 
obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć: 

a) instrumentalistyka 
• zespół instrumentów historycznych lub chór,  
• zespół kameralny,  

• studia orkiestrowe z wyjątkiem specjalizacji: klawesyn, lutnia i organy,  
- basso continuo z elementami improwizacji dla specjalizacji klawesyn, 
lutnia,  
- improwizacja z elementami basso continuo dla specjalizacji organy,  

• obowiązkowy instrument klawiszowy;  
b)   instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa 

• big band lub zespół, 
• improwizacja, 
• ćwiczenia rytmiczne, 

• instrument dodatkowy dla pianistów lub fortepian obowiązkowych dla 
pozostałych uczniów; 

c)   wokalistyka 
• fortepian dla wokalistyki, 
• dykcja i interpretacja, 

• elementy gry aktorskiej,  
• zespół wokalny; 

d) wokalistyka jazzowa  

• fortepian dla wokalistyki, 
• dykcja i interpretacja,  

• ćwiczenia rytmiczne, 
• emisja głosu; 

e) wokalistyka estradowa  

• fortepian dla wokalistyki, 
• zespół wokalny, 
• dykcja i interpretacja, 

• taniec i plastyka ruchu, 
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• zajęcia sceniczne i praktyka estradowa. 
Poz. 4  Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 5 Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 6 Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 uczniów. 
Poz. 7    Zajęcia prowadzone są w grupach do 12 uczniów. 
Poz. 8    Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 uczniów. 
Poz. 9-11  Szkoła przygotowuje listę zajęć do wyboru dla uczniów z podziałem na 

poszczególne moduły rozszerzające. Katalog zajęć moŜliwych do zaproponowania 
uczniowi do wyboru jest otwarty. Mogą to być zajęcia rozszerzające zakres 
nauczanych obowiązkowych przedmiotów ogólnomuzycznych lub inne zajęcia 
wynikające ze specyfiki nauczania w danej specjalności lub zainteresowań uczniów. 
Do 15 czerwca w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie II 
kaŜdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych wg zapisu w poz. 9-
11 w klasach II-IV. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem tego terminu dyrektor 
szkoły ogłasza listę minimum dwóch przedmiotów w kaŜdej z poz. 9-11, 
planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: słuchowy, praktyczny, 
ogólnomuzyczny. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu 
jednego, dwóch lub trzech lat nauki oraz na róŜnych poziomach zaawansowania lub 
bez róŜnicowania poziomów zaawansowania.  
Uczeń jest zobowiązany dokonać wyboru co najmniej jednej godziny z kaŜdego 
modułu: słuchowego, praktycznego i ogólnomuzycznego. Zmiana podjętego przez 
ucznia wyboru moŜe nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia 
wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z 
końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.  
Zajęcia w modułach realizowane są w grupach liczących minimum 2 uczniów. Mogą 
być realizowane równieŜ w grupach międzyoddziałowych. 

Godziny do dyspozycji dyrektora  powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania 
wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu 
kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin naliczany jest odrębnie dla 
kaŜdej specjalności, realizowanej w szkole w cyklu czteroletnim.. Godziny te moŜna 
przeznaczyć na: 

-  zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
-  realizację zespołowych projektów artystycznych,  
- realizację zajęć rozwijających uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i 

zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
- zajęcia indywidualne mistrzowskie, przeznaczone dla uczniów wybitnie 

uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne. 
 

 


