
P L A N   P R A C Y 
Sekcji Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych 

w roku szkolnym 2020/2021 
II semestr 

 
Luty  
Warsztaty i wykład dotyczący efektywnego ćwiczenia na harfie - prowadzenie dr Paulina            
Maciaszczyk (AM w Poznaniu).  
Konkurs uczniów Sekcji GHIH 
 
Marzec 
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli gitary, prowadzenie: Aleksander Vinitsky (proponowane          
tematy:Trudności wykonawcze w muzyce jazzowej i bossa novie na gitarze klasycznej, 
Rytm w grze na gitarze klasycznej, jazzowej harmonii i aranżacji na gitarze klasycznej) 
13-14.03.21. Dni Harfy 
31.03.21. dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
 
Kwiecień 
Przerwa świąteczna 31.03-6.04.21. 
9.04.21. Ostateczny termin uzyskania przez dyplomantów II st. dopuszczenia do egzaminu 
dyplomowego, RP tzw. dopuszczenia do egzaminów dyplomowych godz. 9 (plus szkolenie?) 
19-23.04.21. egzaminy dyplomowe – część teoretyczna (II st.) 
17.04.21. audycja przed dyplomem (Z. Radkiewicz) godz. 14-15, sala koncertowa 
24.04.21. Dzień Otwarty Szkoły (odpracowanie dnia 21 XII 20) 
22.04.21. audycja przed dyplomem (J. Borodziuk) godz. 18-19, sala koncertowa 
Audycje dla szkół i przedszkoli (przygotowanie nagrań) 
 
Maj 
4-17.05.21.` egzaminy dyplomowe – część praktyczna (II st.) godz. 16-20, sala koncertowa 
10.05.21. godz. 18-20 egzaminy dyplomowe - gitara i harfa (s. koncertowa) 
18-22.05.21. egzaminy wstępne I i II st. (21.05.21. godz. 9-13 klawesyn z fortepianami, godz.              
13-16 gitara i harfa) 
 
Czerwiec 
2.06.21. audycja klasy klawesynu, sala kameralna godz. 18:30 
Egzaminy promocyjne i końcowe I i II st.: 
sala kameralna 
10.06.21. klasa klawesynu godz. 10-13 
sala koncertowa 
14.06.21.  klasa P. Poradzisza godz. 9-12:30  
15.06.21. klasa A. Makowskiego i M. Japołł-Perlik godz. 9-13, klasa A. Greli-Fedkowicz            
godz. 15-18 
15.06.21. ostateczny termin uzupełnienia wpisów w dzienniku elektronicznym 
18.06.21. Rada pedagogiczna (klasyfikacja roczna i końcowa) 



21-24. 06.21. Drukowanie świadectw i arkuszy ocen 
23.06.21. Rada pedagogiczna sprawozdawcza 
24.06.21. rozdanie dyplomów 
25.06.21. Zakończenie roku szkolnego  
 
Dni odpracowywane: 
21.12.20. odpracowywany 24.04.21.  jako Dzień Otwarty Szkoły 
22.12.20. odpracowywany w ramach koncertu inauguracyjnego nowego projektu Erasmus+  
 
Podane terminy mogą ulec zmianie. 
 

 


