
Kalendarz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. ks. dra J. Surzyńskiego w Kościanie

w roku 2015/2016

Lp. Zdarzenia, czynności Terminy
1. Organizacja roku szkolnego

        a/ rozpoczęcie roku szkolnego

        b/ zimowa przerwa świąteczna                                 

        c/ ferie zimowe dwutygodniowe                               

        d/ wiosenna przerwa świąteczna

        e/ zakończenie roku szkolnego

        f/  przerwa letnia

        g/ dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-       

wychowawczych

        

  

01.09.2015 r.

23 – 31.12.2015 r.  

18.01. - 31.01.2016 r.   

24 – 29.03.2016 r. 

24 czerwca 2016 r.

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r. 

2 maja 2016 r.

27 maja 2016 r. 

wg. Rozporządzenia MKiDzN z dnia 

2 lutego 2011 r. ogłoszone                   

w Dz. U. nr 36, poz. 184 
2. Organizacja egzaminów szkolnych

        a/ przesłuchanie z gam i etiud klas programowo

            najwyższych

        b/ egzaminy promocyjne dla uczniów klas

            programowo najwyższych

        c/ przesłuchanie uczniów klas pierwszych

        d/ egzaminy promocyjne

        d/ badanie przydatności kandydatów na uczniów

naszej szkoły

do 12.01.2016 r.

do 14.06.2016 r.

02.06.2016 r.

30.05. – 14.06.2016 r.

24 - 25.05.2016 r.
3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej

        a/ inaugurująca rok szkolny     

        b/ klasyfikująca I semestr 

        c/ rada dotycząca rekrutacji     

        d/ rada dotycząca programów nauczania                  

i  podręczników                                                              

        e/ klasyfikująca II semestr i podsumowująca 

            roczną pracę                                

        f/ opiniująca projekt organizacji nowego roku  

31.08.2015 r.

14.01.2016 r.                                        

18.05.2016 r.

25.05.2016 r.

15.06.2016 r.



            szkolnego

        g/ dotyczące spraw bieżących

        h/ rady szkoleniowe 

23.06.2016 r.

wg. potrzeb 

wg, harmonogramu WDN
4. Spotkanie z rodzicami                                                    

a/  wywiadówki ogólne                                                     

b/ zebranie informacyjne dla rodziców kandydatów

na uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia     

c/ zebrania Rady Rodziców                                              

01.09.2015 r., 14.01.2016 r.

19.05.2016 r.

wg. potrzeb

5. Uroczystości szkolne

     a/ organizacja rozpoczęcia i zakończenia

         roku szkolnego                                                         

     b/ zorganizowanie koncertów szkolnych

        dla przedszkoli, szkół i instytucji 

     c/ zorganizowanie wyjazdów do filharmonii, opery

         i muzeum instrumentów muzycznych.

    d/  cykl koncertów dla uczniów

    e/ koncerty i audycje muzyczne szkolne 

     

     f/ koncert gwiazdkowy

01.09.2015 r.

25.06.2016 r.

wg planu koncertów

wg potrzeb 

wg harmonogramu 

wg harmonogramu koncertów 

i imprez

17.12.2015 r.
6. Koncert Jubileuszowy – 25 lecie szkoły

z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w  sali KOK 

        

23 października 2015 r.

7. XII  Szkolny Konkurs Muzyczny o „ LAUR SZKOŁY ” 8 grudnia 2015 r.
8. Regionalne Przesłuchania CEA zespołów kameralnych 

szkół muzycznych I stopnia.

  4-5 stycznia 2016 r.

Kościan, dnia 31 sierpnia 2015 r.
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