Kalendarz Roku Szkolnego
2020/2021
1.

Rok Szkolny:
- rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
- zakończenie I semestru
- zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2.

Przerwy w nauce:
- zimowa przerwa świąteczna
- ferie zimowe
- wiosenna przerwa świąteczna
- ferie letnie (wakacje)

3.

4.

5.

Dni ustawowo wolne od pracy:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Święto Niepodległości
- Nowy Rok
- Trzech Króli
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Boże Ciało
Ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych
Posiedzenia Rady Pedagogicznej:
- Rada Pedagogiczna
- Rada Klasyfikacyjna – semestr I
- Rada Klasyfikacyjna – semestr II
- Rada Plenarna – semestr II
- Rada Pedagogiczna Plenarna
- inne

6.
7.
8.

Zebranie z ogółem Rodziców
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Wywiadówki z Rodzicami

9.

Popisy klas instrumentów

1 września 2020
31 stycznia 2021
25 czerwca 2021
23 – 31 grudnia 2020
15 – 28 lutego 2021
1 – 6 kwietnia 2021
26 czerwca - 31 sierpnia 2021

14 października
2020
11 listopada 2020
1 stycznia 2021
6 stycznia 2021
3 maja 2021
3 czerwca 2021
zostaną podane do
wiadomości do
30 września 2020 r.

15 września 2020
godz. 9.00
28 stycznia 2021
15 czerwca 2021
25 czerwca 2021
31 sierpnia 2021
w miarę bieżących
potrzeb

18 września 2020
16 września 2020
w każdym semestrze
przy okazji popisów
klasowych
min. 1/semestr
/dokładne terminy
popisów ustalają
nauczyciele
poszczególnych klas
instrumentów/

10.

Koncerty środowiskowe

11.

Planowane w szkole imprezy, koncerty, festiwale
i konkursy oraz akademie i zabawy taneczne
- akademia z okazji DEN połączona z otrzęsinami uczniów
klas I i II
- zabawa choinkowa
- Audycje muzyczne dla najmłodszej publiczności z Kępna
- Koncert na zakończenie roku szkolnego
Udział uczniów w konkursach, warsztatach i festiwalach

12.

13.

Imprezy kulturalne dla uczniów:
- wyjazdy na koncerty /lub inne imprezy muzyczne/

14.

Egzaminy i testy:
- Ogólnopolskie badania testowe z kształcenia słuchu i audycji
muzycznych
- Egzaminy promocyjne i końcowe

15.

Zbiorowe konsultacje dla kandydatów w ramach drzwi
otwartych szkoły

16.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

na bieżąco - wg
zapotrzebowania
środowiska

15 października
2021
28 stycznia 2021
marzec 2021
25 czerwca 2021
zależnie od ofert
zgłoszeń przez
nauczyciela uczniów
do udziału w nich

1 lub 2 w ciągu
całego roku
szkolnego
25 marca 2021
7-14 czerwca 2021

14, 21 i 28 maja
2021
godz. 15.45-16.30
8 czerwca 2021

