
Plan pracy Sekcji Teorii w roku szkolnym 2020/2021

Sierpień
1. Udział kierownika Sekcji w spotkaniu Komisji Rady Pedagogicznej
2. 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 – dostosowanie podziału
godzin do ewentualnego nauczania zdalnego)

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

3. Rada pedagogiczna

Wrzesień
1. 1. września – inauguracja roku szkolnego (decyzja Dyrekcji o udziale wyłącznie uczniów klas
pierwszych, osobno SM I st i SM II st)
2. 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. Udział nauczycieli Sekcji w Radzie Pedagogicznej
5. Zebranie z rodzicami klas pierwszych
6. 27 września - ślubowanie klas pierwszych

Październik
1. Nauka on-line
2. Zebranie kierowników sekcji z dyrekcją
3. 15 października –Dzień Edukacji Narodowej  (wolny od zajęć dydaktycznych)
4. 28-30 -października - koncerty (on-line?) dla szkół i przedszkoli; prowadzenie – nauczyciele
Sekcji Teorii

Listopad
1. 2. listopada – dzień wolny od pracy.
2. Zebranie kierowników sekcji z dyrekcją (on-line)
3. Warsztaty dla uczniów szkół ogólnokształcących (pieśni niepodległościowe – on-line?)
4. Nadzór pedagogiczny kierownika sekcji (hospitacje – on-line???)

Grudzień
1. . Zebranie kierowników sekcji z dyrekcją (on-line)
2. Koncerty dla szkół i przedszkoli (on-line???); prowadzenie – nauczyciele Sekcji Teorii



3. Zebranie Sekcji Teorii (on-line)
4. 21-22 grudnia 2020 – dnie wolne od pracy

23.-31. grudnia 2020– przerwa świąteczna – Boże Narodzenie
1-16  stycznia 2021 – ferie zimowe

Styczeń
1. Do 25 stycznia – klasyfikacja semestralna
2. Zebranie kierowników sekcji z dyrekcją (on-line)
3. Zebranie sekcji teorii:
4. 29 stycznia - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna (on-line)

Luty
1. Rozpoczęcie zajęć 2 semestru
2. Zebranie nauczycieli sekcji

a. omówienie szczegółów dotyczących organizowanych w II sem. konkursów
b. ustalenie terminów sprawdzianów końcowych dla klas dyplomowych oraz egzaminów
końcowych z zasad muzyki i harmonii
c. ustalenie terminów dyżurów rekrutacyjnych (soboty godz. 10.00-12.15):
27 marca Barbara Bogunia / Jadwiga Dmytrzak
10 kwietnia Andrzej Mądro / Justyna Gajewska
17 kwietnia Magdalena Mądro / Witold Dziura
24 kwietnia Michał Papara / Brygida Klimas

10 kwietnia Jadwiga Dmytrzak
17 kwietnia Witold Dziura
24 kwietnia Brygida Klimas
8 maja Justyna Gajewska

Marzec
1. Konkursy z kształcenia słuchu??? – [SM I st. (klasy V i VI dz. oraz III i IV mł.) i SM II st.]
2. 22-30 marca – sprawdziany końcowe dla klas dyplomowych SM II st.
3. 27 marca – dyżur rekrutacyjny  (10.00-12.15)
3. 31 marca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Kwiecień
1-6 kwietnia – przerwa świąteczna – Wielkanoc

1. Do 7 kwietnia wpisywanie ocen końcowych dyplomantom SM II st. (dopuszczenie do dyplomu)
2. Zebranie kierowników sekcji z dyrekcją
3. 9 kwietnia – Rada Pedagogiczna
4. Dyżury rekrutacyjne: 10, 17, 24 kwietnia (10.00-12.15)



5. Zebranie Sekcji Teorii w sprawie dyplomów i sprawdzianów końcowych
6. 24 kwietnia – Dzień Otwarty Szkoły
7. 19-23 kwietnia - Egzamin dyplomowy z historii muzyki
8. Warsztaty z kształcenia słuchu: „Muzyka współczesna w kształceniu słuchu w szkole muzycznej” -
dr hab. Agnieszka Draus (organizator CEA, współorganizator SM I i II st. im. B. Rutkowskiego
w Krakowie)

Maj
1. Dyżur rekrutacyjny: 8 maja (10.00-12.15)
2. Egzaminy wstępne dla kandydatów do SM I st. – testy (termin do uzgodnienia)
3. 18-22 maja - rekrutacja do SM I st. (egzaminy indywidualne). Egzaminy wstępne dla
kandydatów do SM II st. nie obejmują swym zakresem przedmiotów ogólnomuzycznych
(zarządzenie CEA)

Czerwiec
1. Egzaminy końcowe z Literatury, Harmonii i Zasad Muzyki
2. Zebranie Sekcji Teorii.
3. 18 czerwca - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
4. 23 czerwca – Rada Pedagogiczna
4. 25 czerwca – zakończenie szkolnych zajęć dydaktycznych


