REGULAMIN
Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej
przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego
we Wrocławiu

§ 1.
1. Do głównych celów działalności Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego należą:
- weryfikacja i unifikacja treści i metod nauczania wszystkich etapów edukacyjnych.
- ocena poziomu i perspektyw uczniów w kierunku kształcenia na wyższym poziomie.
- konfrontacja metod pracy wybitnych autorytetów i nauczycieli.
- analiza podstaw programowych pod kątem rzeczywistego doboru treści i repertuaru.
- rozwijanie, bądź korekta umiejętności warsztatowych uczniów – aparat gry, intonacja i jakość
dźwięku, fraza i forma.
- rozwój indywidualnych cech uczniów – kreatywność, język muzyczny, spontaniczność i wyobraźnia.

2. Do pomocniczych celów działalności Ogólnopolskiego Punktu Konsultacyjnego należą:
- integracja społeczności uczniowskiej i pedagogicznej z różnych ośrodków.
- podniesienie kwalifikacji, szczególnie młodych pedagogów.
- rozwijanie prawidłowych relacji mistrz-uczeń.
- wsparcie moralne uczniów wybitnie zdolnych, mobilizujące do dalszego rozwoju.

§ 2.
1. Udział w konsultacjach mogą wziąć udział uczniowie polskich, państwowych, samorządowych, bądź
niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia.
2. Jednorazowo uczeń może wziąć udział w jednej jednostce konsultacji, tj. zajęciach 45 minutowych.
3. Nie wyklucza się udziału tych samych uczniów w konsultacjach z kilku specjalności.
4. Nie wyklucza się ponownego udziału tych samych uczniów w kolejnych terminach konsultacji.
§ 3.
1. Zgłoszenie do udziału w konsultacjach następuje jedynie poprzez wysłanie Formularza zgłoszenia drogą
elektroniczną, bądź listownie na adres szkoły; najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą konsultacji.
2. Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc w wyznaczonych
dniu konsultacji.
4. Uczniowie niepełnoletni są zobowiązani przybyć na konsultacje wraz z pedagogiem, rodzicem, lub
opiekunem prawnym.
5. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na ewentualne wykorzystanie wizerunku (fotografie)
do celów archiwalnych, bądź wydawniczych szkoły.
§ 4.
1. Konsultacje odbywają się w formie lekcji otwartych dla pedagogów i uczniów wszystkich specjalności.

§ 5.
1. Za prawidłowy przebieg konsultacji odpowiada Koordynator w osobie wyznaczonej przez Organizatora,
tj. p. Karol Lipiński-Brańka, e-mail: punkt@lowiecka.wroclaw.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor OSM I i II st. im.
K. Szymanowskiego we Wrocławiu.

Wrocław, 10.03.2015

