
P L A N   P R A C Y 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława

Rutkowskiego w Krakowie
 w roku szkolnym 2020/2021

AKTUALIZACJA NA OKRES
16 LISTOPADA 2020 – 17 STYCZNIA 2021

Plan opracowany został w oparciu o:
1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 
2020/2021.
2. Roczny plan nadzoru pedagogicznego CEA nad szkołami i placówkami.
3. Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.
4. Przepisy wydawane w związku ze stanem epidemicznym

Dział I. Organizacja szkoły (nie dokonano zmian aktualizacyjnych)

Zadania Odpowiedzialni Termin 
Przydział obowiązków służbowych 
wszystkim pracownikom

Dyrektor do końca 
sierpnia

Ustalenie tygodniowego planu zajęć a) Zajecia grupowe – 
ustalenie planu zajęć

Nauczyciele w 
porozumieniu z 
rodzicami i uczniami

a) do 1 IX 2020

b) pierwszy 
tydzień IX, 
podczas spotkań
organizacyjnych

Powołanie zespołów zadaniowych
     

Dyrektor Początek roku 
szkolnego

Realizacja podstawy programowej Nauczyciele cały rok
Opracowanie Planu nadzoru 
pedagogicznego

Dyrektor, wicedyrektorzy do 9 IX 2020

Przedstawienie Planu nadzoru 
pedagogicznego podczas zebrania Rady
Pedagogicznej

Dyrektor do 15 IX 2020

Pełnienie nadzoru pedagogicznego Dyrektor, 
wicedyrektorzy, 
kierownicy sekcji

cały rok

Opracowanie wewnątrzszkolnego 
planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor, 
wicedyrektorzy, 
kierownicy sekcji

IX 2020

Zdobywanie nowych umiejętności oraz 
wzbogacanie warsztatu pracy poprzez 
udział w szkoleniach, warsztatach

Nauczyciele wg kalendarza 
szkoleń



Udostępnienie informacji o działalności
Szkoły na stronie internetowej   

Opiekun strony 
internetowej

cały rok

Prowadzenie profilu Facebook Opiekun profilu FB cały rok

Dział II. Koncerty, konkursy, przesłuchania, uroczystości.

Wrzesień

02.09   Inauguracja roku szkolnego

02.09   Zebrania z rodzicami klas pierwszych

21.09   Ślubowanie klas pierwszych (I st.) godz. 16.00 i 17.30 [odwołano]

Październik

28-30.10  Audycje dla szkół i przedszkoli z cyklu “Skarby Józefiny“ 
(przygotowanie nagrań) [realizacja przeniesiona na wiosnę 2021]

Listopad
Warsztaty pieśni patriotycznych – przygotowanie i rejestracja pieśni 
patriotycznych w formie plików audio.[realizacja przeniesiona na 
wiosnę 2021]
Koncert z okazji Święta Niepodległości – montaż słowno-muzyczny  
[odwołano]
Centrum Konsultacyjne Muzyki Dawnej „J. S. Bach – Ojciec i 
Nauczyciel” [realizacja przeniesiona na wiosnę 2021]
Wykład i warsztaty dla wiolonczelistów i altowiolistów na temat Suit 
na wiolonczelę solo J. S. Bacha, prowadzenie: dr hab. T. Kamińska
[realizacja przeniesiona na wiosnę 2021]
Zrealizowano warsztaty pianistyczne on-line z prof. Justyną 
Ławrynowicz-Just (sekcja fortepianu) 

17.11 Audycje klas 2 i 3 I st. sekcji fortepianu godz. 16:30 [odwołano*]

18.11 Audycje klas 4 i 5 I st. sekcji fortepianu godz. 16:30 [odwołano*]

Grudzień
Konkurs wokalny (na podstawie nagrań audio-video) dla wszystkich 
uczniów Szkoły pt. “Piosenka jest dobra na wszystko”. [realizacja 
przeniesiona na wiosnę 2021]

08.12 Audycje klas 1-3 II st. - Sekcja Fortepianu godz. 17:00 [odwołano*]

09.12 Audycje klas 4-6 II st. - Sekcja Fortepianu godz. 17:00 [odwołano*]

7.12-15.01 Audycje uczniów SM I st. - Sekcja Instrumentów Dętych Drewnianych 
[odwołano*]

* nauczyciel w porozumieniu z kierownikiem sekcji może ustalić udział ucznia w występie on-

line (solo bądź wspólnie z innymi uczniami, na wcześniej ustalonych zasadach) bądź 

udostępnienie w internetowych profilach Szkołynagrań filmowych z prezentacją artystyczną 

przygotowaną przez ucznia (na stronie internetowej szkoły lub szkolnym kanale Youtube)



Dział III. Egzaminy, przesłuchania. 

Przesłuchania półroczne w SM I stopnia i SM II stopnia są odwołane.

UWAGA - Ocenę klasyfikacyjną z każdego przedmiotu wystawiaja nauczyciel 
prowadzący do dnia 18 grudnia 2021 r. 

Dział IV. Dni wolne, dodatkowe dni wolne od zajęć, dni do odpracowania.

14.10 Dzień Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

01.11 Święto Zmarłych   

02.11 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21.12 - 06.01 Przerwa świąteczna (włącznie z dodatkowymi dniami wolnymi)   

21.12 Dzień wolny od pracy - do odpracowania 24.04.2021 jako Dzień Otwarty 

Szkoły)

22.12 Dzień wolny odpracy - do odpracowania 05.06.2021 (koncert 
inauguracyjny proj. Erasmus+)

23.12.2020 - 
- 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2021 - 
- 17.01.2021

Ferie zimowe

18.01.2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

19.01.2021 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dział V. Konferencje Rady Pedagogicznej

31.08 przygotowawcza do roku szkolnego

1.09   szkoleniowa (obsługa dziennika elektronicznego)

9.09   organizacyjna

04.12.2021 organizacyjna, aktualizacja szkolnych dokumentów

28.01.2021  klasyfikacja śródroczna

Kolejna aktualizacja Planu pracy
obejmie okres od 18 stycznia 2021 roku


