Plan pracy Sekcji Przedmiotów Muzycznych KNOSM II st
2018/2019:













04.09.2018 – konferencja sekcyjna – kalendarium roku szkolnego, przesłuchania
CEA, wstępne przydziały czynności, programy nauczania
wrzesień – weekendowe warsztaty integracyjne (chór)
koniec września (28.09 – piątek, godz. 10.00 )– audycje dla dyplomantów i osób na
przesłuchania CEA (Sala Przemienienia)
12.10.2018 (piątek) Święto Szkoły – krótki koncert – 30 min.
10.2018 – warsztaty lutnicze (Stanisław Marduła – Zakopane)
Ok. 23.10.2018 – lekcje otwarte ze skrzypiec z prof. Mokrusem AM Katowice – dla
uczniów klas skrzypiec (przede wszystkim dyplomantów i osób na przesłuchania
CEA) - muzeum
25.10.2018 (wtorek, godz. 10.40) – Sala Przemienienia – Koncert uczniów
typowanych na przesłuchania CEA (dla KNOSM I st.)
05.11.2018 (pon.) – (godz. 10.30) audycja dla osób na przesłuchania CEA i
dyplomantów
06.11.2018 (wt.) godz. 17.00 - Sala nr 3 KNOSM – Koncert uczniów KNOSM II st.
( J. Tupik)
listopad 2018 kwalifikacje do CEA
12.11.2018. - KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ - z udziałem chórów szkół
muzycznych z regionu: Korzenna, Bobowa, Limanowa, Dobra, Żegocina, KNOSM I i
II st., PSM I i II st. w N. Sączu, Stary Sącz, Łącko – Bazylika Św. Małgorzaty
(M. Biel, S.Tomaszewska, G. Stanny, naucz. harmonii)

 22.11.2018 (czwartek) Koncerty ku czci Św. Cecylii –
a) Sala przemienienia – (12.40 – 13.40) Koncert uczniów KNOSM II st. z udziałem
uczniów typowanych na przesłuchania CEA
b) Ratusz (16.30) – chór, zespoły i wyróżniający się soliści (A. Cebulak, K. Biel)
(zaproszenie dla 2 uczniów z KNOSM I st.)
 23.11.2018 (piątek) – Koncert ku czci Św. Cecylii - muzeum ( M. Hnatkiewicz, M.
Majchrzak)
 3.12.2018 Sala Przemienienia – Koncert przed przesłuchaniami CEA godz. 18.00 (I. Bołoz, B. Dąbrowski)
 5-7.12.2018 przesłuchania techniczne + klauzura i a’vista:
inst.. dęte: 2 etiudy, 2 gamy
fortepian: gama, etiuda, polifonia
smyczki: gama, etiuda, utwór solo


21.12.2018 – Misterium Bożonarodzeniowe – kolędy J. Albrzykowska



7 – 9.01.2019 – KONCERT - przesłuchania półroczne – część artystyczna (muzeum,
Sala Przemienienia, KNOSM II st.)



luty 2019 Warsztaty kameralne (Promiński) w Gorlicach (możliwość udziału solistów
i zespołów)





27 - 29.03.2019 – Egzaminy promocyjne – Część techniczna+ klauzura + a’vista
fort.:gama, etiudy, sonata
8.04 – dopuszczenie do Dyplomu – egzamin dyplom. część techniczna
konferencja dopuszczająca do dyplomu
10 – 12.04.2019 – egzamin gimnazjalny – uczniowie klasy III KNOSM zwolnieni z
zajęć
15 – 17.04.2019 – egzamin ośmioklasisty – uczniowie klasy II KNOSM zwolnieni z
zajęć
15 – 16.04.2019 – Dyplomy Instrumentalne – Klasa VI KNOSM



24.04.2019 – Dyplom – Historia Muzyki



26.04. – wręczenie świadectw uczniom Klasy VI KNOSM – koncert Dyplomantów
(Sala Przemienienia)



13-14.04,2018 - Ogólnopolski Konkurs z zasad muzyki w Łomży – pod patronatem
CEA
8. 05.2018 – warsztaty kameralne – Muzeum – Dom Gotycki








05.2019 – Sokół Nowy Sącz oraz WSB - wernisaż prac plastycznych uczniów KLP –
koncert zespołów kameralnych KNOSM II st.



06.2018 – koncert oratoryjny






30.05.2019 – Koncert Dla Rodziny ( we współpracy z KNOSM I st.)
31.05.2019 – koncert promocyjny uczniów KNOSM II st.
17.06.2019 – Egzaminy wstępne do KNOSM II st.
19.06.2019 – Koncert na zakończenie roku szkolnego 2017/18

