
Aktualizacja planu pracy SZKOŁY 2021 2022 semestr II 

3.03.2022 r. Lekcje otwarte: „Elastyczność i koordynacja ruchów jako warunek sprawności gry na wiolonczeli” 

„Podstawowe elementy artykulacji skrzypcowych w nauczaniu początkowym” 

„Zmiany pozycji skrzypcowych” 

„Ćwiczenia doskonalące wibrację” 

10.03.2022 r.  Koncert z okazji „Dnia Kobiet” 

15.03 i 18.03.2022 r. 

godz.15.50 

Lekcje dla ostatnich klas PSM I st. (podczas lekcji audycji muzycznych) "Polskie tańce narodowe" 

16.03.2022r. Lekcja otwarta – „Ćwiczenia rozluźniające i elementy techniki gry w początkowym etapie nauki na 

wiolonczeli". 

21.03.2022 r. Rada Pedagogiczna sprawozdawcza 

22.03.2022r. Przesłuchanie techniczne uczniów fortepianu PSM I st. kl. II-V 

21.03 – 25.03.2022r. Konkursy solfeżowe dla klas III/IV c. 4-letniego i V/VI c. 6-letniego PSM I st. (podczas lekcji KS) 

21.03 – 25.03.2022r. Konkursy solfeżowe dla klas I – VI  PSM II st. 

24.03.2022 r. „Koncert wiosenny” sekcji instrumentów dętych i perkusji  

26.03.2022 r. 

godz. 12.00 

„Koncert wiosenny” sekcji instrumentów dętych i perkusji KONCERTOWE FOYER  PFSB w Słupsku. 

28.03-1.04.2022r. Prezentacje zespołów i duetów oraz akompaniamentu  

28.03.2022 r. XIX Szkolny Festiwal Zespołów Kameralnych 

29.03.2022 r. sala 8A Przesłuchania techniczne - wiolonczela PSM I i II st. 

29.03.2022 r. sala 3A Przesłuchanie techniczne uczniów fortepianu PSM II st. 

30.03.2022 r. Przesłuchania techniczne - skrzypce PSM I i II st. 

1-2.04.2022r. XV Międzyszkolne warsztaty rytmiki 

kwiecień 2022r. Rada Pedagogiczna – szkoleniowa z psychologiem muzyki 

05.04.2022 r. Warsztaty pianistyczne dla uczniów sekcji fortepianu– prowadzenie  prof. Bogdan Kułakowski                 

z AM w Gdańsku 

05.04.2022 r. s.38 Przesłuchania techniczne klas: klarnetu, saksofonu, tuby i akordeonu PSM I i II st. 

07.04.2022 r. Konkurs/Zabawa „Muzyczny detektyw” dla uczniów klas I – III c.6  PSM I st. 

 oraz klasy I c. 4  PSM I st. 

11.04.2022 r. Przesłuchanie dopuszczeniowe do dyplomu PSM II st. - wiolonczela  i gitara 



11.04.2022 r. s.38 Przesłuchania techniczne klasy fletu i trąbki PSM I i II st. 

12.04.2022 r. Przesłuchanie dopuszczeniowe do dyplomu PSM II st. – fortepian 

12.04.2022 r.  Koncert klasowy Ireny Hubiak 

12.04.2022 r. 

Sala 26 budynek B 

Warsztaty klarnetowe – prowadzenie dr hab. Andrzej Wojciechowski – AM w Gdańsku 

12.04.2022 r. 

godz.17.30 

Lekcja otwarta – J.S. Bach – Pasja wg św. Jana – misterium Męki Pańskiej w kontekście barokowej 

retoryki muzycznej 

21.04.2022 r. Koncert „Kompozycje F. Kuhlau” – sekcja fortepianu PSM I i II st. 

25.04.2022 r. Warsztaty skrzypcowe – prowadzenie dr Karolina Piątkowska-Nowicka z AM w Gdańsku 

26.04.2022 r. Przesłuchanie dopuszczeniowe do dyplomu PSM II st. – saksofon 

28.04.2022r. 

godz.15.30 

Przesłuchanie dopuszczeniowe do dyplomu PSM II st. – klasa śpiewu 

28.04.2022 r.  

godz.17.00 

Koncert sekcji fortepianu 

29.04.2022 r. 

godz.15.00 

Przesłuchanie dopuszczeniowe do dyplomu PSM II st. – perkusja 

maj 2022 r. Warsztaty fletowe – prowadzenie dr Magdalena Morus-Fijałkowska 

10.05.2022r. godz. 

14.00 – 18.00 
Warsztaty akordeonowe – prowadzenie P. Nowak 

11.05.2022 r. XII Koncert i Konkurs kompozytorski dla uczniów PSM II st. 

11.05.2022 r. Wywiadówka śródsemestralna – 

poinformowanie rodziców  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych 

12.05.2022 r.  Warsztaty fortepianowe dla uczniów fortepianu PSM I st.  

– prowadzenie prof. Joanna Marcinkowska z AM w Poznaniu 

13.05.2022 r. 

godz.16.00 

Szkolny konkurs dla uczniów fortepianu obowiązkowego 

13.05.2022 r.  

godz.18.00 

Koncert uczniów M. Berianidze i P. Sysojewa-Osińskiego  

16.05.2022 r. Koncert i konkurs sekcyjny „Miniatura” 

17.05.2022 r. Muzyczne mistrzostwa klasy pierwszej (uczniowie klas I PSM I st.) 

18.05.2022 r. Dzień Otwartej Szkoły dla kandydatów do PSM I i II st. 



18.05.2022r. 

godz.18.20 

VII Konkurs Folklorystyczny dla PSM II st. 

19.05.2022r. 

godz. 16.40 

Koncert „Święto wiosny” koncert uczennic PSM II st. specjalności rytmika i wokalistyka 

20-21.05.2022 r.  II Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyczne podróże” – Skandynawia 

23.05.2022 r.  Rada Pedagogiczna dla dyplomantów PSM II stopnia 

23.05 – 27.05.2022r. Konkursy przedmiotowe z Audycji muzycznych dla klas V-VI c.6 oraz III – IV c.4 PSM I st.                        

(podczas lekcji AM) 

24.05.2022r. Sala 25 

bud. B  godz.19.15 

Lekcja otwarta „Programy do tworzenia i edycji muzyki ” 

25.05.2022 r.  Koncert uczniów E. Rogulskiej i A. Kudryckiej  

26.05.2022 r. 

godz.16.00 

Koncert sekcji fortepianu  

26.05.2022 r. 

godz.17.30 

Koncert z okazji Dnia Matki – sekcja instrumentów dętych i perkusji 

27.05.2022 r. Przesłuchanie z fortepianu obowiązkowego PSM II st.  

30.05.2022 r. Egzaminy dyplomowe – część teoretyczna z historii muzyki i kształcenia słuchu 

30.05.2022 r. Egzaminy promocyjne i końcowe klasy wiolonczeli PSM I i II st. 

30.05.2022 r. Przesłuchanie roczne – zespoły kameralne sekcji instrumentów smyczkowych i gitary 

31.05.2022 r. Egzaminy promocyjne i końcowe klasy skrzypiec PSM I i II st. 

31.05.2022 r. Przesłuchanie roczne – zespoły instrumentalne sekcji instrumentów smyczkowych i gitary 

maj 2022 r. Koncerty rekrutacyjne dla szkół i przedszkoli 

02.06.2022 r. Egzaminy promocyjne i końcowe klasy gitary PSM I i II st. 

2-3.06.2022 r.  Egzaminy promocyjne i końcowe – Fortepian PSM I st.  

3.06.2022 r. Egzamin dyplomowy z wiolonczeli – A. Treder cz. I  

06.06.2022 r. Egzaminy promocyjne i końcowe klasy fletu i trąbki PSM I i II st. 

06.06.2022 r. Egzamin dyplomowy z saksofonu – M. Krawczun 

06.06.2022 r.  Egzaminy dyplomowe z gitary – K. Kozakiewicz  i wiolonczeli – A. Treder cz. II   

06.06.2022 r.  Lekcja przygotowawcza do c.6 godz. 15.00 

06.06.2022 r.  Lekcja przygotowawcza do c.6 godz. 18.20 

07.06.2022 r.  Lekcja przygotowawcza do c. 4 godz. 15.00  



07.06.2022 r.  Egzaminy promocyjne z rytmiki PSM II st. – specjalność rytmika 

07.06.2022 r. Egzaminy promocyjne i końcowe klasy klarnetu, saksofonu, akordeonu i tuby PSM I i II st. 

07.06.2022 r. Egzaminy promocyjne – Fortepian PSM II st.  

08.06.2022r.  Egzaminy promocyjne i końcowe klasy perkusji PSM I i II st. 

09.06.2022 r. Egzaminy fortepian PSM II st. – specjalność rytmika 

09.06.2022 r. Egzaminy wstępne do PSM II stopnia 

09.06.2022r. 

godz.17.30 

Mały konkurs solfeżowy kl. III c.6 PSM I st. 

09.06.2022 r. Egzaminy promocyjne i dyplomowe klasy śpiewu PSM II st. 

10.06.2022 r.  Koncert dyplomantów i uczniów PSM II st. z Polską Filharmonią Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara 

w Słupsku 

11.06.2022 r. 

godz. 10.00 

Egzamin dyplomowy z perkusji A. Michalak cz. II 

13.06.2022 r.  

od godz. 15.00 

Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. c. 4 

13.06.2022 r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna 

13.06. lub 16.06   

2022 r. 

Perkusja na ferie – koncert klasy perkusji 

13.06. lub 16.06   

2022 r. 

Piknik szkolny 

13.06.2022 r.  Egzamin dyplomowy z wiolonczeli M. Czekalska i A. Treder cz. II  

14.06.2022 r.  Badanie przydatności kandydatów do PSM I st. c. 6 

17,18 czerwca 2022r. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

21.06.2022 r. Egzaminy dyplomowe z fortepianu – część II (M. Dzikoń, M. Kalinowska) 

24.06.2022 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
 
 


