
Plan pracy Sekcji Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych  

w roku szk. 2019/20 

I semestr 

Zajęcia dużych zespołów:  

Pn: orkiestra dęta 15:30-18 sala koncertowa, orkiestra symf. 18:15 – 20 sala            

koncertowa 

Pt: orkiestra I st. 15:30-18:30 sala koncertowa, chór I st. 15:30-18:30 sala            

kameralna 

Sb: orkiestra symf. 9-12 sala koncertowa, chór II st. – 9:30-12 sala kameralna 

Wrzesień 

2– inauguracja roku szkolnego g. 18 

5 – zebranie Sekcji g. 17:30 

11 – Rada Pedagogiczna g. 13:30 

25 – ślubowanie klas I I st. 

28 – wyjazd orkiestry symf. na „Szalone Dni Muzyki” do Warszawy 

 

Październik 

14 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

23, 24 - koncerty dla szkół i przedszkoli, godz. 9 i 10:30, temat: „Zabawy              

przekupek krakowskich” (w ramach projektu „Pielęgnowanie tradycji) 

28 – Koncert Jubileuszowy Szkoły (połączony z obchodami Dnia Nauczyciela),          

g. 13-17 próby przed koncertem, 17 – uroczystość, 18 – koncert (ok. 2             

godziny) 

 

Listopad 

1, 11 – dni wolne 

2 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

4 – egzaminy techniczne klas gitary II st. sala kameralna g. 9-10:30 

9 – koncert z okazji Święta Niepodległości, połączony z obchodami rocznicy           

wybuchu II wojny światowej g. 18 (w ramach projektu „Pielęgnowanie          

tradycji) 



19 - działania Centrum Konsultacyjnego Muzyki Dawnej, g. 18-21 sala          

koncertowa 

26, 27 – Konkurs Miniatur (I st.) 

 

Grudzień 

 4, 5 - koncerty dla szkół i przedszkoli, tematyka mikołajkowa, godz. 9 i 10:30 

11 - sala koncertowa g. 16:30–18 audycja klas M. Japołł-Perlik i M. Kopacz,            

g. 18-20 audycja klasy harfy 

12 - sala kamer. godz. 9-12 audycje klas A. Makowskiego i P. Poradzisza 

13 – audycja klasy klawesynu g. 19-21 sala kameralna 

18 - g. 19:30-21 rezerwacja sali kameralnej na audycje Sekcji 

19 - przesłuchania śródroczne klasy klawesynu g. 9-13 sala kameralna 

19 – wigilia szkolna g. 19:30 

23-31 - przerwa świąteczna 

 

Styczeń 

1 – dzień wolny 

2, 3 – dni wolne od zajęć dydaktycznych (2 – odpracowany 18 IV 2020, 3 –                

odpracowany 9 XI 2019) 

4 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  

13 - egzaminy II st. gitary, harfa? g. 15-18 rez. sala koncertowa 

14 - egzaminy II st. gitary, harfa? g. 15-18 rez. sala koncertowa 

15-17 – Srebrna Szybka 

20 - termin wpisywania ocen 

23 - Rada Pedagogiczna g. 13:30 

27 – początek ferii zimowych 
 


