
Harmonogram ZAJĘĆ ZBIOROWYCH realizowanych hybrydowo                                 

w Szkole Muzycznej I st. w Gryfinie 

od 26 października do 9 stycznia 2020 r. ( lub do odwołania) 

Zajęcia realizowane STACJONARNIE wg. obowiązującego planu na terenie 

szkoły oraz ZDALNIE  

 

TYDZIEŃ CYKL NAUCZANIA CHÓR, ORKIESTRA, 
ZESPOŁY 

UWAGI 

19-24 października Sześcioletni i 
czteroletni- 
stacjonarne                       
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne, czytanie nut 
głosem) 

Chór, Chór 
przygotowawczy 
Orkiestra, zespoły* 

 

26-31 października  
 

Sześcioletni  -
stacjonarnie                    
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

Chór przygotowawczy, 
zespoły* 

Cykl 4-letni, Chór, 
Orkiestra, 
zespoły* zajęcia 
zdalne 

2-7 listopada Czteroletni- 
stacjonarnie                       
( kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, 
czytanie nut głosem) 

Chór, Orkiestra, 
zespoły* 

Cykl 6-letni, Chór 
przygotowawczy, 
zespoły* zajęcia 
zdalne 
2.11- dzień wolny 
od zajęć 
dydaktycznych 

9-14 listopada Sześcioletni - 
stacjonarnie                      
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

Chór przygotowawczy, 
zespoły* 

Cykl 4-letni Chór, 
Orkiestra, 
zespoły*, zajęcia 
zdalne  
11 listopada- 
święto narodowe 

16-21 listopada Czteroletni- 
stacjonarnie                        
( kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, 
czytanie nut głosem) 

Chór, Orkiestra, 
zespoły* 

Cykl 6-letni , Chór 
przygotowawczy, 
zespoły*, zajęcia 
zdalne 
 

23-28 listopada Sześcioletni- 
stacjonarnie 
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

Chór przygotowawczy, 
zespoły 

Cykl 4-letni Chór, 
Orkiestra, 
zespoły*, zajęcia 
zdalne 

30 listopada-5 grudnia Czteroletni- 
stacjonarnie                        
( kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, 
czytanie nut głosem) 

Chór, Orkiestra, 
zespoły* 

Cykl 6-letni, Chór 
przygotowawczy, 
zespoły*zajęcia 
zdalne 
 
 
 



7-12 grudnia Sześcioletni- 
stacjonarnie 
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

Chór przygotowawczy, 
zespoły* 

Cykl 4-letni, Chór, 
Orkiestra, 
zespoły* zajęcia 
zdalne 

14-19 grudnia Czteroletni- 
stacjonarnie                        
( kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, 
czytanie nut głosem) 

Chór, Orkiestra, 
zespoły* 

Cykl 6-letni, Chór 
przygotowawczy, 
zespoły*zajęcia 
zdalne 
 
 

21-26 grudnia Sześcioletni -      
stacjonarnie                     
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

Chór przygotowawczy, 
zespoły* 

Cykl 4-letni, Chór, 
Orkiestra, 
zespoły* zajęcia 
zdalne  
23-31.12- przerwa 
świąteczna 

28-31 grudnia Czteroletni- 
stacjonarnie                        
( kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, 
czytanie nut głosem) 

Chór, Orkiestra, 
zespoły* 

Cykl 6-letni, Chór 
przygotowawczy, 
zespoły* zajęcia 
zdalne 
23-31.12- przerwa 
świąteczna 

1-9 stycznia Sześcioletni - 
stacjonarnie 
( kształcenie słuchu, 
rytmika, audycje 
muzyczne) 

 Cykl 4-letni Chór, 
Orkiestra, 
zespoły*, zajęcia 
zdalne  
1.01- Nowy Rok, 
2,4, 5. 01.- dni 
wolne od zajęć 
dydaktycznych 
6.01- święto 
Trzech Króli 

 

*Skład zespołu ( ewentualny podział na grupy) ustala nauczyciel prowadzący 

 

Uwaga! Zajęcia indywidualne (instrument główny, instrument dodatkowy, fortepian 
dodatkowy, gra a'vista i nauka akompaniamentu) prowadzone są stacjonarnie na terenie 
szkoły. 

 


