
MONIKA GROMEK
GRAŻYNA KILBACH

EDUKACJA MUZYCZNA W EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ 
- ZADANIA, WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MEN W SPRAWIE RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA OKREŚLA MINIMALNY WYMIAR GODZIN 
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

ETAPY EDUKACJI GODZINY NORMATYWNE
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

sposoby i możliwości realizacji
ZAJĘCIA POZASZKOLNE

I
EDUKACJA 

WCZESNOSZKOLNA
SZKOŁA 

PODSTAWOWA 
kl. 1 - 3

95 godzin 
edukacji muzycznej

/przez 3 lata nauki/

w ramowym planie nauczania edukacja 
muzyczna

jest wydzielona spośród edukacji 
zintegrowanej

Załącznik nr 1 
do Rozporządzenia MEN
 z dn.7 lutego 2012, Dziennik Ustaw
 z dn. 22 lutego, 2012, poz.204

• w ramach godzin dyrektorskich
/wymiar godzin do dyspozycji 
dyrektora szkoły, przeznaczonych 
na zwiększenie liczby godzin 
wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych i zajęć realizujących 
potrzeby i zainteresowania 
uczniów/

• w ramach tzw. "godzin karcianych"
• w świetlicy szkolnej
• okazjonalnie (np. w ramach 

przygotowania uroczystości 
szkolnej, środowiskowej, konkursu, 
festiwalu itp.)

Miejsca realizacji:
• MDK
• ogniska pracy pozaszkolnej
• szkoły muzyczne
• kluby osiedlowe
• parafie
• instytucje kultury
• świetlice wiejskie, 

środowiskowe itp.

Możliwości nauczyciela:
• współpraca z instytucjami 

kultury
• udział programach

i projektach  zaproponowanych 
przez różnych organizatorów

• współpraca z rodzicami uczniów
• udział w programach 

i projektach o zasięgu 

II
SZKOŁA 

PODSTAWOWA
kl. 4 - 6 

95 godzin
przedmiot:muzyka

/zalecane równomierne rozłożenie godzin 
-  przez 3 lata nauki, 

1 godzina lekcyjna tygodniowo/

• w ramach tzw. "godzin karcianych"
• w ramach godzin dyrektorskich
• okazjonalnie (np. w ramach 

przygotowania uroczystości 
szkolnej, środowiskowej, konkursu, 
festiwalu itp.)
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• kółka zainteresowań, np. chór, 
zespół wokalno-instrumentalny, 
zespół instrumentalny, zespół 
taneczny, klub miłośników muzyki 
itp.

międzyszkolnym, regionalnym 
itp.

• podejmowanie własnych 
inicjatyw

Inicjatywy nauczyciela:
• nawiązywanie współpracy 

z różnymi organami
i organizacjami dysponującymi 
pomieszczeniami, sprzętem, 
środkami finansowymi 
i organizacyjnymi, jak również 
możliwościami ich 
pozyskiwania

• pozyskiwanie sprzymierzeńców 
i sponsorów - pokazanie działań 
i ich pierwszych, nawet 
najmniejszych efektów, 
a nie jedynie planów i 
zamierzeń

• zaszczepienie entuzjazmu 
i radości z aktywnego 
obcowania z muzyką i 
muzykowania, 
w pierwszej kolejności 
w uczniach, w drugiej - 
w dorosłych

• wykorzystanie potencjału 
uczniów kształcących się 
muzycznie w ramach zajęć 
dodatkowych, na zasadzie 
"dzieci - dzieciom"

• dawanie przykładu swoją 
działalnością - czynne 

III
GIMNAZJUM

kl. 1-3

30 godzin  
przedmiot: muzyka

/przez 1 rok obowiązkowo dla wszystkich, 
1 godzina lekcyjna tygodniowo/

+ 65 godzin
przedmiot:zajęcia artystyczne

/ obowiązkowe różnorodne 
zajęcia artystyczne, 

do wyboru przez uczniów; 
zalecane - równomiernie rozłożone 

na 2 lata/

• w ramach godzin dyrektorskich
• w ramach tzw. "godzin karcianych"
• okazjonalnie (np. w ramach 

przygotowania uroczystości 
szkolnej, środowiskowej, konkursu, 
festiwalu itp.)

• kółka zainteresowań, np. chór, 
zespół wokalno-instrumentalny, 
zespół instrumentalny, zespół 
taneczny, klub melomana itp.

IV
SZKOŁY 

PONADGIMNAZJALNE

zakres podstawowy:
30 godzin

przedmiot: wiedza o kulturze
/obowiązkowo, dla wszystkich 

przez 1 rok, 
1 godzina lekcyjna tygodniowo, 
realizowana koniecznie w kl.1/

zakres rozszerzony (dodatkowo, 
poza zakresem podstawowym):

240 godzin
przedmiot:historia muzyki

/o sposobie realizacji decyduje szkoła/

przedmioty uzupełniające:
870

• w ramach godzin dyrektorskich
• w ramach tzw. "godzin karcianych"
• okazjonalnie (np. w ramach 

przygotowania uroczystości 
szkolnej, środowiskowej, konkursu, 
festiwalu itp.)

• kółka zainteresowań, np. chór, 
zespół wokalno-instrumentalny, 
zespół instrumentalny, zespół 
taneczny, klub miłośników muzyki 
itp.
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 (łącznie z zakresem rozszerzonym)
zajęcia artystyczne

/o sposobie realizacji decyduje szkoła/

Uczniowie oddziału,  w którym  
tygodniowy wymiar godzin  
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
realizowanych  w zakresie rozszerzonym  
oraz przedmiotów uzupełniających jest  
niższy niż odpowiedni łączny 
tygodniowy, wymiar godzin (…) mogą  
realizować dodatkowo przedmiot  
uzupełniający, dla którego nie została  
ustalona podstawa programowa, lecz  
program nauczania tego przedmiotu  
został włączony do szkolnego zestawu  
programów nauczania.

Załącznik nr 7 i 8 (dot. LO i technikum) 
do Rozporządzenia MEN  z dn.7 lutego  
2012, Dziennik Ustaw z dn. 22 lutego  
2012, poz.204

włączanie się do działalności 
kulturalnej 
i jej inicjowanie we własnym 
środowisku oraz przez 
włączanie się w muzykowanie 
razem 
z uczniami

• aktywna praca z uczniami 
przez cały rok szkolny, a nie 
tylko incydentalna

• aktualizowanie wiedzy 
o bieżących wydarzeniach
i inicjatywach artystycznych 
oraz o przedsięwzięciach 
edukacyjnych 
wykorzystujących środki 
finansowe od różnych 
partnerów

• konstruowanie i 
wprowadzanie 
w życie programów zajęć 
w ramach projektów 
realizowanych ze środków 
unijnych, samorządowych 
oraz dodatkowych godzin 
przyznawanych na zajęcia 
artystycznych

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ, NA WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY, MOŻE PRZYZNAĆ NIE WIĘCEJ NIŻ 3 GODZINY 
TYGODNIOWO  DLA KAŻDEGO ODDZIAŁUW DANYM ROKU SZKOLNYM NA ZWIĘKSZENIE LICZBY GODZIN WYBRANYCH 
OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ REALIZACJĘ DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW (…), DLA KTÓRYCH NIE ZOSTAŁA USTALONA 
PODSTAWA PROGRAMOWA, LECZ PROGRAM NAUCZANIA TYCH ZAJĘĆ ZOSTAŁ WŁĄCZONY 
DO SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW NAUCZANIA,

Rozporządzenie MEN  z dn.7 lutego 2012, Dziennik Ustaw z dn. 22 lutego 2012, poz.204
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