
Plan pracy Sekcji Teorii w roku szkolnym 2018/19 
Semestr I 

 
Sierpień 
1. Sprawy organizacyjne związane z ruchem uczniów:  

a. plan zajęć Sekcji Teorii dla I st. i II st. wraz z przydziałami uczniów do grup  
(mgr Andrzej Mądro w porozumieniu z kierownikiem Sekcji)  

b. ustalenie przydziału sal dla nauczycieli Sekcji Teorii 
c. weryfikacja list uczniów  
d. wstępny przydział uczniów do grup 

2. 30 sierpnia  
a.  udział kierownika Sekcji w spotkaniu Komisji Rady Pedagogicznej 
b. egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

3. 31 sierpnia 
a. egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 
b. udział nauczycieli Sekcji Teorii w Radzie Pedagogicznej 

 
Wrzesień 
1. 3. września – inauguracja roku szkolnego (16:00) – korekta przydziałów uczniów do grup 
2. 11. września (14:00) – zebranie Sekcji Teorii  

a. weryfikacja stanu osobowego grup 
b. wstępne ustalenia dotyczące planu pracy Sekcji Teorii  

- konkursy szkolne 
- rocznice kompozytorów i związane z tym audycje okolicznościowe 
- ustalenie obsady nauczycieli do prowadzenia audycji dla szkół i przedszkoli 

c. sprawy porządkowe 
3. 11. września (17:30) - spotkanie kierowników z dyrekcją  
4. 11. września (19:00) – Rada Pedagogiczna  
5. 18. września (19:00) – zebranie z rodzicami klas pierwszych 
6. 26. września (18:00) – ślubowanie klas pierwszych  
7. 29. września – dzień Otwarty Podgórza (odpracowany piątek 02.11) 
 
Październik 
1. 2.października (13:15) – spotkanie kierowników z dyrekcją  
2. 15 października (19:00) – spotkanie pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
3. 24 i 25. października (9:00, 10;30) – koncerty dla szkół i przedszkoli; prowadzenie – 
nauczyciele-stażyści z Sekcji Teorii 
4. Nadzór pedagogiczny kierownika sekcji (hospitacje) 
 
Listopad 
1. 2. listopada – dzień wolny odpracowany 29.09. (dni otwarte Podgórza) 



2. Warsztaty dla uczniów szkół ogólnokształcących (pieśni niepodległościowe) 
3. 08. listopada – koncert szkolny z okazji Święta Niepodległości  
4. Nadzór pedagogiczny kierownika sekcji (hospitacje) 
 
Grudzień 
1. 5.-6. grudnia (9:00, 10;30) – koncerty dla szkół i przedszkoli; prowadzenie – 
nauczyciele-stażyści z Sekcji Teorii 
2. 18. grudnia – zebranie Sekcji Teorii  
3. 20. grudnia – opłatek szkolny 19:00  
4.21.i 22. grudnia – dni wolne od zajęć dydaktycznych (z puli dyrekcji) 
5. 23.-31. grudnia – przerwa świąteczna 
 
Styczeń 
1. do 7. stycznia – wpisywanie ocen 
2. 8. stycznia (13:15) – spotkanie kierowników z dyrekcją  
3. 10. stycznia (19:00) – Rada Pedagogiczna  
4. 14.-27. stycznia – ferie zimowe 
 


