
Ogłoszenia dla rodziców i uczniów 

 Każdy uczeń klasy I, II i III cyklu sześcioletniego  uczęszcza obowiązkowo na zbiorowe 

lekcje rytmiki i kształcenia słuchu oraz indywidualne lekcje nauki gry na instrumencie.  

 

 Każdy uczeń klasy I cyklu czteroletniego  uczęszcza obowiązkowo na zbiorowe lekcje 

kształcenia słuchu, czytania nut głosem oraz indywidualne lekcje nauki gry na 

instrumencie. 

 

 Każdy uczeń klasy II ,III i IV cyklu czteroletniego oraz IV, V i VI cyklu sześcioletniego  

uczęszcza obowiązkowo na zbiorowe lekcje kształcenia słuchu i audycji muzycznych, 

chór, orkiestrę  lub zespół (według przydziału) , indywidualne lekcje nauki gry na 

instrumencie. 

 

 Uczniowie klas III i IV cyklu czteroletniego oraz V i VI cyklu sześcioletniego 

uczęszczają obowiązkowo na zajęcia fortepianu dodatkowego ( nie dotyczy to 

uczniów grających na fortepianie głównym) 

 

 Uczniowie klasy V i VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego, których 

instrumentem głównym jest fortepian uczęszczają obowiązkowo na zajęcia gry a’vista 

i nauki akompaniamentu 

 

 Plan zajęć zbiorowych jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

szkoły.  

 

 Plan zajęć indywidualnych lekcji gry na instrumencie oraz instrumentu 

dodatkowego należy ustalić z nauczycielem prowadzącym podczas dyżurów                

w terminie do 7 września 2022 r. 

 

 Przydziały uczniów do odpowiednich klas zbiorowych, nauczycieli instrumentu, 

chóru, orkiestry, zespołów i fortepianu dodatkowego są udostępnione na tablicy 

ogłoszeń. 

 

 W dniach 5-7 września (pn- śr ) wszyscy nauczyciele będą pełnić dyżury 

organizacyjne w obu budynkach SP2 i SP3 zgodnie z przydziałem sal lekcyjnych  

(grafik znajduje się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej). Podczas dyżurów 

nauczyciele ustalą plan lekcji indywidualnych, udzielą wszystkich informacji na temat 

zakupów czy wypożyczenia instrumentów oraz zakupu podręczników .  

 

 Zajęcia dydaktyczne zarówno zbiorowe jak i indywidualne rozpoczną się od 

czwartku 8 września 2022 r. wg. ustalonego planu zajęć . 

 

 Zakup podręczników do zajęć zbiorowych należy uzgodnić  z nauczycielami rytmiki, 

kształcenia słuchu i audycji muzycznych. 


