
 

 

PLAN PRACY 

I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO  2020/2021 

01.09.2020r.-05.09.2020r. Spotkania uczniów z nauczycielami  

15.09.2020r. godz. 18.00 Zebranie Dyrektora z rodzicami uczniów 

14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej – wolny dzień od zajęć dydaktycznych 

21.10.2020r. godz. 17.00 Popis techniczny uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli  

27.10.2020r. Przesłuchanie techniczne – uczniów klasy fortepianu i akordeonu Kl. III i IV c. 4    
Kl. IV - VI c. 6 ( etiuda i gama w tonacji etiudy) w formie konkursu.  

27.10.2020r. godz. 15.00  Przesłuchanie techniczne uczniów sekcji dętej. 

28.10.2020r. godz.14.00 Przesłuchanie techniczne uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli w 

formie konkursu. 

02.11.2020r. Dzień Dyrektorski  

10.11.2020r.  godz. 17.00  Popis techniczny uczniów klasy gitary 

16.11.2020r.  godz. 14.00  Przesłuchanie techniczne uczniów klasy gitary  

17.11.2020r. Warsztaty gitarowe z p. M.Dżuła-Radkiewicz  

24.11.2020r. Warsztaty fletowe z p. A.Zająkała 

25.11.2020r. Warsztaty klarnetowe z p.A.Dudzińskim 

3.12.2020r. godz. 17:00 Popis uczniów klasy  klarnetu. 

8.12.2020r. godz. 17.00.   Popis uczniów klasy saksofonu . 

8.12.2020r. od godz. 16.00 Popis sekcyjny instrumentów klawiszowych i akordeonu ( podział 
na grupy/klasy) 

9.12.2020r. godz. 14.00 Warsztaty skrzypcowe z p. G.Boguszem  



10.12.2020r. godz. 17:00 Popis uczniów klasy  fletu.  

15.12.2020r.  Przesłuchanie semestralne uczniów klas instrumentów klawiszowych i 
akordeonu  : kl 2-4 c.4, kl. 2-6 c. 6 (dwa utwory - Sonatina-barok, barok-dowolny, sonatina-
dowolny) 

15.12.2020r. godz. 15.00 . Przesłuchanie półroczne uczniów sekcji dętej. 

22.12.2020r. godz. 17.00 Koncert Kolęd i Pastorałek  

23.12-31.12.2020r. Przerwa świąteczna  

07.01.2021r.  godz. 17.00    Popis uczniów klasy  gitary. 

11.01.2021r.  godz. 17.00   Popis uczniów klasy skrzypiec i wiolonczeli. 

13.01.2021r.  godz. 14.00   Przesłuchanie semestralne uczniów klasy  gitary. 

18.01.2021r.  godz.  14.00   Przesłuchanie semestralne uczniów klasy  skrzypiec i  wiolonczeli. 

25.01.2021r. godz.19.00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjno-podsumowująca 

29.01.2021r. – Koniec I semestru  

9.02.2021r. godz. 16.00. Konkurs Miniatur 

 
Sekcja teorii – propozycje na I sem 2020/2021r. 

 
Klasa1a,b – konkurs plastyczny ,, Jestem artystą – gram na swoim instrumencie” - 
omówienie na zajęciach i realizacja w domu jako praca domowa. 
 
Klasa 2 a,b - ,,Klasowy konkurs słuchowy” ( interwały, rytmy) – realizacja na zajęciach 
w ramach sprawdzianu. 
 
Klasa 3 ,,Klasowy konkurs słuchowy” ( interwały, rodzaje gam, rytmy) – realizacja na 
zajęciach w ramach sprawdzianu. 
 
Klasa 4,5,6,oraz II,III,IV mł. - konkurs wiedzy,, Życie i twórczość  Ludwika van 
Beethovena” - realizacja na zajęciach audycji muzycznych w drugiej połowie 
października i ocenienie jako stopień cząstkowy z w.w przedmiotu. 
 
Audycja muzyczna o ,,  Kompozytor Klasycyzmu czy Romantyzmu - Ludwik van 
Beethoven” - realizacja na zajęciach audycji muzycznych w klasach 4,5,6 
i II,III i IV mł.  przed konkursem.    
 



 


