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2 września  - piątek   posiedzenie Rady Pedagogicznej – organizacja 

5 września   - poniedziałek  spotkania organizacyjne,rozpoczęcie roku szkolnego 

26 września  - poniedziałek  posiedzenie Rady Pedagogicznej  

5 października  - środa   Obchody Światowego Dnia Muzyki 

21212121----24 października 24 października 24 października 24 października     ----    piątekpiątekpiątekpiątek----ponponponponiedziałekiedziałekiedziałekiedziałek    OOOObchody Jbchody Jbchody Jbchody Jubileuszu ubileuszu ubileuszu ubileuszu XVXVXVXV----lecia Slecia Slecia Slecia Szkołyzkołyzkołyzkoły    

31 października  - poniedziałek  dzień wolny po odpracowaniu 22.10 (obchody Jubileuszu) 

1 listopada  - wtorek   dzień wolny -  Wszystkich Świętych   

11 listopada  - piątek   dzień wolny  - Święto Niepodległości  

      KONCERT  POLSKI 

14-18 listopada  - pon -piątek   dni otwarte – wywiadówki, audycje rytmiczne 

28 listopada-2 grudnia - pon -piątek  audycje sekcyjne 

12121212----15 gr15 gr15 gr15 grudniaudniaudniaudnia        ----    ponponponponiedziałekiedziałekiedziałekiedziałek    ----    czwartekczwartekczwartekczwartek    Przesłuchania SemestralnePrzesłuchania SemestralnePrzesłuchania SemestralnePrzesłuchania Semestralne    

22 grudnia  - czwartek  KONCERT  KOLĘD    

23-31 grudnia   - piątek - sobota  przerwa świąteczna 

2 stycznia  - poniedziałek  powrót do szkoły/ostateczny termin wystawiania ocen 

6 stycznia  - piątek   Trzech Króli –dzień ustawowo wolny 

9 stycznia  - poniedziałek  posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 

9-13 stycznia   - pon -piątek  audycje klasowe, audycja Warsztatów 

16-29 stycznia     ferie zimowe 

6-10 lutego  - pon -piątek  dni otwarte - wywiadówki 

20 lutego  - poniedziałek  KONCERT MŁODEGO AKOMPANIATORA 

I poł. marca     lekcje otwarte z rytmiki 

30 marca-2 kwietnia - piątek-pon.  IX KONKURS INSTRUMENTALNY 

4 kwietnia  -środa   dzień wolny * 

5-10 kwietnia     przerwa świąteczna  

11 kwietnia  - środa   dzień wolny* 

30 kwietnia  -poniedziałek   dzień wolny* 

1 maja   - wtorek   dzień ustawowo wolny  

2 maja   - środa    dzień wolny*  

3 maja   - czwartek  dzień ustawowo wolny 

4 maja   - piątek   dzień wolny* 

14/21 maja  - poniedziałek   WIOSENNY KONCERT SZKOLNY 

7-11 maja  - pon -piątek  dni otwarte - wywiadówki  

II połowa maja     przesłuchania wstępne 

4 czerwca   - poniedziałek  ostateczny termin wystawiania ocen 

4444----6666    czerwca  czerwca  czerwca  czerwca          ----    ponponponponiedziałek iedziałek iedziałek iedziałek ----    środaśrodaśrodaśroda    Egzaminy Egzaminy Egzaminy Egzaminy PPPPromocyjneromocyjneromocyjneromocyjne    

7 czerwca      dzień wolny - Boże Ciało 

14-17 czerwca  - czwartek - niedziela IV YOUTHFESTIVAL 

18 czerwca  - poniedziałek  posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 

18 czerwca     dzień wolny po odpracowaniu 16.06 ( w ramach Festiwalu) 

27 czerwca    - środa   DOROCZNY  KONCERT  SZKOLNY / Rozdanie świadectwRozdanie świadectwRozdanie świadectwRozdanie świadectw 

29 czerwca  - piątek   posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja 

 

dzień wolny*  - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 2 lutego 2011r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 


