Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 14
tel/fax 76 833 27 46
e-mail: szkolamuz@o2.pl
www.muzyczna.glogow.pl

PLAN PRACY SZKOŁY
w roku szkolnym 2018/2019
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 3 września 2018 r.

2. Klasyfikacja
I półrocze
 przesłuchania półroczne
 ustalenie ocen śródrocznych

10 grudnia 2018 r. – 12 stycznia 2019 r.
do 14 stycznia 2019 r.

II półrocze
 ustalenie przewidywanych ocen rocznych
 egzaminy promocyjne i przesłuchania końcoworoczne
 ustalenie ocen rocznych

do 15 maja 2019 r.
27 maja – 12 czerwca 2019 r.
do 12 czerwca 2019 r.

klasa VI szkoły II stopnia (dyplomanci)
 poinformowanie o formie i zakresie egzaminów dyplomowych oraz ustalenie
programów recitali dyplomowych
do 20 listopada 2019 r.
 ustalenie przewidywanych ocen rocznych
do 16 marca 2019 r.
 ustalenie ocen rocznych
do 13 kwietnia 2019 r.
 zakończenie zajęć dydaktycznych
13 kwietnia 2019 r.
 egzaminy dyplomowe – część teoretyczna
od 25 kwietnia 2019 r.
 egzaminy dyplomowe – część praktyczna
do 14 czerwca 2019 r.

3. Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej (uczniowie klas: IV i VI szkoły I stopnia oraz
V szkoły II stopnia)
 przesłuchania szkolne
 etap regionalny (I stopień)
 etap makroregionalny (II stopień)

22 – 26 października 2018 r.
wg harmonogramu ustalonego przez CEA
wg harmonogramu ustalonego przez CEA

4. Zebrania Rady Pedagogicznej







31 sierpnia 2018 r., 11 września 2018 r. – organizacyjne
październik, listopad – szkoleniowe
15 stycznia 2019 r. – klasyfikacyjno-analityczne (I półrocze)
16 kwietnia 2019 r. – klasyfikacyjne (dyplomanci)
14 czerwca 2019 r. – klasyfikacyjne (roczne)
25 czerwca 2019 r. – podsumowująco-analityczne (roczne)

Pozostałe spotkania Rady Pedagogicznej wg potrzeb.
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5. Spotkania z rodzicami
 zebrania ogółu rodziców
20 września 2018 r., styczeń 2019 r.
 spotkania dyrektora z Radą Rodziców
wg potrzeb
 zebrania z nauczycielami instrumentu głównego i przedmiotów ogólnomuzycznych:
 poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej
16-26 stycznia 2019 r.
 poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych
17-23 maja 2019 r.

6. Dni świąteczne i wolne od nauki szkolnej















rozpoczęcie roku szkolnego
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
zimowa przerwa świąteczna
Nowy Rok
Święto Trzech Króli
ferie zimowe
wiosenna przerwa świąteczna
Święto Pracy
Święto Konstytucji Trzeciego Maja
Boże Ciało
zakończenie roku szkolnego
ferie letnie

3 września 2018 r. (poniedziałek)
14 października 2018 r. (niedziela)
1 listopada 2018 r. (czwartek)
11 listopada 2018 r. (niedziela)
23-31 grudnia 2018 r.
1 stycznia 2019 r. (wtorek)
6 stycznia 2019 r. (niedziela)
28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
18 – 23 kwietnia 2019 r.
1 maja 2019 r. (środa)
3 maja 2019 r. (piątek)
20 czerwca 2019 r. (czwartek)
21 czerwca 2019 r. (piątek)
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

7. Ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych
 2, 3 listopada 2018 r. (piątek, sobota)
 2, 4 maja 2018 r. (czwartek, sobota)
 14 maja 2018 r. (wtorek)
(po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego)

8. Rekrutacja
szkoła I stopnia
 dni otwarte
 kurs wstępny dla kandydatów
 badanie przydatności kandydatów

7 marca, 16 kwietnia 2019 r.
marzec-maj 2019 r.
14 - 18 maja 2019 r.

szkoła II stopnia
 spotkania informacyjno-konsultacyjne
 egzaminy wstępne do szkoły II stopnia

kwiecień-maj 2019 r.
13 czerwca 2019 r.
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9. Planowane działania














koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
2 października 2018 r.
Inauguracja DFN w Głogowie z udziałem uczniów klasy trąbki 9 października 2018 r.
pasowanie uczniów klas pierwszych
16 października 2018 r.
koncert uczniów w szpitalu w Lubiążu
17 października 2018 r.
koncert z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości
8 listopada 2018 r.
udział w odsłonięciu pomnika J. Wybickiego
11 listopada 2018 r.
koncerty na rzecz głogowskich seniorów
październik-listopad 2018 r.
koncert świąteczny
21 grudnia 2018 r.
koncerty szkolne
17 stycznia 2019 r., 10 kwietnia 2019 r.
prezentacje najmłodszych uczniów
styczeń 2019 r.
koncerty klasowe uczniów szkoły I stopnia
25–29 marca 2019 r.
koncerty klasowe uczniów szkoły II stopnia
20–24 maja 2019 r.
konkursy szkolne:
 „100 zagadek o polskiej muzyce na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” (wrzesieńlistopad 2018 r.)
 „Meloman Roku” (cały rok szkolny)
 samodzielne przygotowanie utworu (II półrocze)

Występy uczniów na imprezach, wydarzeniach organizowanych w mieście przez różne instytucje wg
zgłoszonych potrzeb środowiska lokalnego

10. Zakończenie roku szkolnego
 21 czerwca 2019 r.

