
Plan pracy 2021/22 

najważniejsze wydarzenia  

Sekcja Wokalna i Instrumentów Etnicznych 

 

WRZESIEŃ 

Zebranie Sekcji Wokalnej (przez Teamsa, piątek, 03.09. 10:00) 

Omówienie planów związanych z organizacja Ogólnopolskiego Konkursu  Srebrna Szybka per 

canto  (kontakty na bieżąco) 

Nagrania materiałów filmowych na potrzeby koncertów dla szkół i przedszkoli – z cyklu 

Skarby Józefiny (20.09.) 

 

PAŹDZIERNIK 

Przygotowania do Warsztatów Pieśni Patriotycznych i koncertu dla mieszkańców Podgórza (chór, 

zespoły wokalne we współpracy z zespołem instrumentalnym P. Gajewskiego, soliści)  

Promocja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Srebrna Szybka per canto 

Ew. warsztaty ruchu scenicznego dla uczniów Sekcji Wokalnej i wokalistów z Sekcji Jazzowej  

 

LISTOPAD 

Warsztaty pieśni patriotycznej 06. 11. (sala kameralna) oraz 09.11. (sala koncertowa), ewentualnie 

rejestracja audio-video wybranego repertuaru (06.11.) 

Koncert dla mieszkańców Podgórza z okazji rocznicy odzyskania niepodległości z udziałem chóru, 

zespołów wokalnych i zespołu instrumentalnego 10.11.21r., godz. 18:00 (sala koncertowa) 

 

GRUDZIEŃ 

I etap (zdalny) Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Srebrna Szybka per canto 15.12.21 r. 

21.12.21 r. (wtorek) – przesłuchania semestralne uczniów Sekcji Wokalnej  

 

STYCZEŃ 

11.01.2022 r. – II etap (stacjonarny) Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Srebrna Szybka per canto, 

koncert laureatów 

 

LUTY 

Zebranie nauczycieli Sekcji Wokalnej – do ustalenia 



Plany związane z Erasmusem „wokalnym” (współpraca z Włochami)  

MARZEC  

Koncerty dla licealistów  Barocco- opowieść o barokowej operze – termin do ustalenia (także ze 

szkołami) Montaż operowy zespołów wokalnych, udział solistów – promocja Szkoły, szukanie 

kandydatów do Sekcji Wokalnej 

KWIECIEŃ 

Koncerty dla licealistów Barocco- opowieść o barokowej operze – termin do ustalenia (także ze 

szkołami) Montaż operowy zespołów wokalnych, udział solistów – promocja Szkoły, szukanie 

kandydatów do Sekcji Wokalnej 

 

MAJ  

6 egzaminów dyplomowych (preferowane terminy: 24.05. – wtorek, godziny: 15 i 16 oraz 25.05. – 

środa: 16, 17, 18, 19 )  

 - Y. Mudra (A. Biegun) 

- A. Kosieniak (A. Biegun) 

- P. Szczypczyk (A. Biegun) 

- P. Locher (A. Biegun) 

- B. Bednarz (K. Słota-Marciniec) 

- M. Laskowicz (K. Słota-Marciniec) 

 

Egzaminy wstępne do szkoły - Sekcja Wokalna: 20.05. (piątek, 16:00) 

Egzaminy końcoworoczne - Sekcji Wokalnej – wtorek 31.05. (sala koncertowa lub kameralna)  

 

Prace związane z Erasmusem  

 

Ponadto udział w koncertach szkolnych, audycje uczniów Sekcji Wokalnej – ustalane na bieżąco 


