Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2016/2017
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. W. Lutosławskiego w Krasnymstawie

Terminarz roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie I semestru
Zakończenie zajęć klas VI – II stopnia
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Badanie przydatności szkolnej
dla kandydatów klas I – I stopnia
Egzaminy wstępne do szkoły
II stopnia

– 01.09.2016 r.
– 23.06.2017 r.
– 23-31.12.2016 r.
– 16-28.01.2017 r.
– 13-18.04.2017 r.
– 28.01.2017 r.
– 09.05.2017 r.
– 31.10.2016 r.,
- 22.12.2016 r.,
– 01.03.2017 r.,
- 02.03.2017 r.,
– 16.05.2017 r.,
– 01.06.2017 r.
– 01.06.2017 r.
– 05.06.2017 r.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej
I semestr – klasyfikacyjna
plenarna
Klasa VI – II stopnia – klasyfikacyjna

– 10.01.2017 r.
– 31.01.2017 r.
– 09.05.2017 r.

II semestr – klasyfikacyjna
plenarna

– 13.06.2017 r.
– 20.06.2017 r.

Zebrania z rodzicami
Klasowe:
1) do końca września – zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi,
2) śródroczne – grudzień-styczeń – informacja o ocenach śródrocznych,
3) końcoworoczne – maj-czerwiec – informacja o ocenach
końcoworocznych.

Konsultacje dla rodziców:
1) indywidualnie przez cały rok szkolny według harmonogramów
nauczycieli.

Koncerty promocyjne dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia
 13-17.02.2017 r.,
 08-19.05.2017 r.

Zajęcia przygotowawcze
dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia
 13.05.2017 r.,
 20.05.2017 r.

Sprawdzanie umiejętności uczniów
 01.12.2016 r. – 05.01.2017 r. – przesłuchania śródroczne, popisy klasowe,
 28-30.04.2017 r. – przesłuchania sprawdzające dla uczniów klas IV-VI (II stopnia)





fortepianu dodatkowego oraz dla uczniów klasy I-III (II stopnia) fortepianu
obowiązkowego,
24.04-12.05.2017 r. – przesłuchania techniczne dla uczniów klas instrumentalnych z
wyłączeniem klasy I 6 l.c.n., klasy I 4 l.c.n. oraz klasy VI (II stopnia),
16.05.2017 r. – teoretyczne egzaminy dyplomowe dla uczniów klas VI (II stopnia),
17.05-10.06.2017 r. – egzaminy promocyjne dla klas II-VI 6 l.c.n., II-IV 4 l.c.n. oraz klas
I-V szkoły (II stopnia), popisy klasowe,
test CEA z wiadomości teoretycznych i przesłuchania CEA dla wyznaczonych klas –
terminarz CEA.

wicedyrektor Elżbieta Kulpa

