Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY – TERMINARZ na rok szkolny 2019/2020
Aktualizacja na okres pracy zdalnej od 25 marca 2020
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w Szkole realizacja zajęć odbywa
się w formie nauki zdalnej.
od 12 marca
23 marca
03 - 04 kwietnia
08 kwietnia – śr
09 - 14 kwietnia
16 kwietnia
27 kwietnia

1 maja – pt
04 - 08 maja
25 i 26 maja
22 maja
25 maja
01 - 06 czerwca
08 czerwca
15 i 16 czerwca

10 czerwca – śr
11 czerwca – czw
12 czerwca – pt
17 czerwca – pon
18 - 19 czerwca
22 - 30 czerwca
23 - 24 czerwca
24 czerwca
26 czerwca – pt
29 czerwca– pon

Realizacja zajęć w formie nauki zdalnej
- KARTY ZADAŃ/konsultacje nauczycieli
Wprowadzenie lekcji on-line na platformie Micrsoft Teams
KONKURS MAZOWIECKI/ audycje klasowe – anulowane
w to miejsce wprowadzone prezentacja w formie nagrania
Dzień wolny - anulowany
Przerwa świąteczna - WIELKANOC
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - konferencja on-line
PREZENTACJA OSIĄGNIEĆ - zaliczenie materiału na podstawie
nagrania video lub audio umieszczonego przez ucznia na
platformie Microsoft Teams
Święto Pracy – dzień wolny
WYWIADÓWKI on-line
WIOSENNY KONCERT UCZNIÓW w formie audycji on-line na
platformie Microsoft Teams, w ramach klas instrumentalnych
KONCERT RYTMICZNY „Krok w krok z muzyką” – anulowany
w to miejsce wprowadzona prezentacja w formie on-line
Ostateczny termin wystawiania proponowanych ocen rocznych
Przesłuchania wstępne – rekrutacja
Realizacja programu egzaminacyjnego w formie nagrania AUDIO
umieszczonego przez ucznia na platformie Microsoft Teams
Egzaminy promocyjne i końcowe, przesłuchania klas pierwszych
w formie prezentacji on-line na platformie Microsoft Teams,
z warunkiem wcześniejszego nagrania repertuaru do 08.06.2020
„Koncert dla mamy i taty” – anulowany
Boże Ciało- dzień wolny
Dzień wolny
Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja
PREZENTACJA RYTMICZNA - audycja on-line klasy I-III C-6
Przesłuchania wstępne – rekrutacja
KONCERT KLAS NAJWYŻSZYCH – w formie audycji on-line
„YOUTH KONCERT” – anulowany
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
Posiedzenie Rady Pedagogicznej

