
Plan pracy Sekcji Wokalnej w roku szkolnym 2019/20 

Wrzesień 
02.09. pn. – inauguracja roku szkolnego 18:00 
04.09. śr – zebranie nauczycieli Sekcji Wokalnej 
09.09. pn – Rada Pedagogiczna (13:30) 
13.09. pt. – występ gościnny orkiestry z Trondheim  
25. 09. śr  – ślubowanie klas pierwszych (występ chóru) 18:00 
26.09. czw – dyplom Oli Dybały (17:00, sala koncertowa) 
26.09. – 29.09. – występ orkiestry szkolnej pod dyrekcja T. Płatka w Warszawie w ramach festiwalu 
Szalone dni muzyki  
28.09 sb- dzień otwarty szkoły w ramach Dni Otwartych Podgórza (odpracowanie piątku 02.11)  
 
Październik 
02.10. śr -  spotkanie kierowników z dyrekcją 13:15 
Warsztaty Ruch sceniczny (środy, sala koncertowa, 16-19): 
 02.10. 17:00 - 20:00 

09.10. 17:00 - 20:00 
16.10. 17:00 - 20:00 
23.10. 17:00 - 20:00 

14.10. pn. – Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć edukacyjnych) 
23.10. śr oraz 
24.10. czw. – koncerty dla szkół i przedszkoli (9:00, 10;30) Zabawy krakowskich przekupek w ramach 
cyklu Pielęgnowanie tradycji 
28.10. pn - Koncert Jubileuszowy szkoły w Teatrze im. J. Słowackiego 

13:00-16:30 –próby 
17:00 - wręczanie odznaczeń i medali 
18:00 – koncert 

29.10. - Koncert gości ze Słowacji 
30.10. śr - Warsztaty Ruch sceniczny (sala koncertowa, 17:00 - 20:00) 
 
Listopad 
02.11. sb – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
05.11. wt Warsztaty pieśni patriotycznych – sala koncertowa 16:00-20:00 
12.11. wt – koncert szkolny z okazji Święta Niepodległości połączony z obchodami 80-lecia rozpoczęcia 
II wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego Koncert z repertuarem 
patriotycznym UM, Kobierzyn – koncert dla pacjentów (termin do ustalenia) 
 
 
 
 



 
 
Grudzień 
04.12. śr oraz 
05.12. czw. – koncerty dla szkół i przedszkoli (9:00, 10;30) Koncert Mikołajkowy w ramach cyklu 
Pielęgnowanie tradycji 
05.12. czw. –  koncert pieśni i arii S. Moniuszki dla mieszkańców Podgórza z prelekcją W. Dziury pt. Na 
pożegnanie z rokiem Stanisława Moniuszki (17:00 próby, 18:00 – koncert, sala koncertowa) 
17.12. wt  – przesłuchania semestralne Sekcja Wokalna  
19.12. czw – opłatek szkolny 19:00  
23.12. -31.12. – przerwa świąteczna 
 
Styczeń 
02.01. czw - dzień wolny (do odpracowania 18.04 – dni otwarte szkoły) 
03.01. pt - dzień wolny (odpracowany 28.09.) 
04.01. sb - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (z puli dyrekcji) 
15.01. – 18.01 – Konkurs wykonawczy Srebrna szybka 
20.01.  – ostatni dzień wpisywania ocen 
23.01. czw – Rada Pedagogiczna (13:30) 
22.01 (śr) lub 24.01 (pt) – Koncert charytatywny 18;00, sala koncertowa 
27.01 -09.02. – ferie zimowe 
 
Luty 
Zebranie nauczycieli Sekcji Wokalnej – omówienie planu pracy w II semestrze (termin do ustalenia) 
25.02. wt – Koncert ostatkowy, Sekcja Wokalna 18;00, sala koncertowa lub kameralna 
Kobierzyn koncert dla pacjentów – kolędy lub repertuar karnawałowy (termin do ustalenia)  
 
Marzec 
Przesłuchania szkolne typujące uczniów do przesłuchań makroregionalnych CEA 
Przesłuchania makroregionalne uczniów klas III 
24.03. wt Koncert Sekcja Wokalna 18;00, sala koncertowa  
Ew. 31.03. wt – dopuszczeniowe przesłuchania dla dyplomantek 
 
Kwiecień 
01.04. śr oraz 
02.04. czw. – koncerty dla szkół i przedszkoli (9:00, 10;30) Prima Aprilis w ramach cyklu Pielęgnowanie 
tradycji 
07.04. wt – szkolny konkurs zespołów kameralnych 
08.04. śr – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (z puli dyrekcji) 
09.04.- 14.04 (czw-wt) wielkanocna przerwa świąteczna 
17.04. – ostateczny termin wpisywania dyplomantom ocen do Arkuszy 



18.04. sb – Dzień otwarty szkoły 
20.04. pn – Rada Pedagogiczna (dopuszczająca do dyplomów) 
21.04. wt Koncert Barokowe Potpourri Sekcja Wokalna 18;00, sala koncertowa  
27.04. -30.04 – Egzaminy Dyplomowe (teoria) 
Maj 
12.05. wt –18:30, 19:30 – dyplomy Sekcja Wokalna 
20.05. – 23.05. - egzaminy wstępne I st., II st 
22.05. pt - egzaminy wstępne II st. śpiew klasyczny (16:00-20:00, sala koncertowa) 
26.05.  wt – Egzaminy końcoworoczne Sekcji Wokalnej 
 
Czerwiec 
11.06. czw. –  Boże Ciało  
12.06. – ostateczny termin wpisywania ocen do Arkuszy 
18.06. nd – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (13:30)  
24.06. – Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę (13:30) 
25.06. śr  - Pożegnanie dyplomantów  
26.06. pt – zakończenie roku szkolnego 


