
Wrzesień	2022	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																			29.08 																									30.08 											____														31.08 																										01.09 																___									02.09 																									03.09 																														04.09

Rozpoczęcie 
roku szkolnego

																									____						05.09 																									06.09 																									07.09 																										08.09 																									09.09 																									10.09 																														11.09

																							____								12.09 																									13.09 																									14.09 																						____				15.09 																	____								16.09 																									17.09 																														18.09

																														19.09 																					____				20.09 																									21.09 																										22.09 																									23.09 																									24.09 																														25.09

Warsztaty 
klarnetowe z prof. 
Romualdem 
Gołębiowskim 

Zebranie z 
rodzicami

																															26.09 																									27.09 																									28.09 																										29.09 																									30.09 																									01.10 																														02.10



Październik	2022	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
______________________26.09 																														

27.09
																														
28.09

																															29.09 																															30.09 																															01.10 																														02.10

________________________03.10 _________________04.10 ________________05.1
0

_________________06.10 ________________07.10 _________________08.10 _________________09.10

Ślubowanie klas 
pierwszych - Zamek 
Sucha Beskidzka

_________________________10.10 _________________11.10 _____________12.10 ________________13.10 ______________________14.10 _____________________15.10 _________________16.10

Święto Edukacji 
Narodowej – dzień 
wolny od zajęć 
dydaktycznych

________________________17.10 ________________18.10 _____________19.10 _________________20.10 _________________21.10 ____________________22.10 _________________23.10

________________________24.10 _________________25.10 _____________26.10 __________________27.10 _____________________28.10 ____________________29.10 ________________30.10

Uroczystość 
Jubileuszu 10 – lecia 
Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Suchej 
Beskidzkiej

_______________________31.10 _________________01.11 ____________02.11 ________________03.11 ________________04.11 ________________05.11 ________________06.11

Dzień dyrektorski – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych



Listopad	2022	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																			31.10 																											01.11 																																	02.11 																															03.11 																																04.11 																				05.11 															06.11

Święto Wszystkich 
Świętych

																																		07.11 																												08.11 																																	09.11 																															10.11																																																11.11 																		12.11 																13.11

Święto Odzyskania 
Niepodległości

																																		14.11 																											15.11 																																	16.11 																																17.11 																																18.11 																		19.11 																	20.11

																																		21.11 																												22.11 																															23.11 																																	24.11 																															25.11 																_26.11 								___27.11

Koncert uczniów klas 
drugich 

Koncert uczniów klas 
trzecich 

Audycje klasowe 
sekcji Fortepianu i 
Organów

Sekcje: instrumentów 
dętych drewnianych, 
instrumentów dętych 
blaszanych, 
akordeonu i perkusji: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja instrumentów 
dętych drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne

Audycje klasowe 
sekcji  
Fortepianu i 
Organów

Sekcja instrumentów  
dętych drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne 
Audycje klasowe 
sekcji Fortepianu i 
Organów

Sekcja 
instrumentów 
dętych blaszanych, 
akordeonu i 
perkusji: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja teorii: termin 
złożenia prac 
plastycznych do 
konkursu „Inspiracje 
twórczością F. 
Chopina” 

																																		28.11 																												29.11 																																	30.11 																																	01.12 																																	02.12 																	03.12 												04.12



Sekcja instrumentów 
smyczkowych: 
Wewnątrzszkolny 
Konkurs „Gramy 
gamy i czytamy”



Grudzień	2022	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																		28.11 																						29.11 																																30.11 																													01.12 																																02.12 																												03.12 													04.12

																																					05.12 																									06.12 																																07.12 																													08.12 																																09.12 																												10.12 														11.12

Sekcje: gitary, 
smyczkowa, 
fortepianu i organów- 
przesłuchania 
śródroczne

																																						12.12 																									13.12 												________14.12						 																														15.12 																												__16.12 																													17.12 														18.12

Sekcje: smyczkowa,  
fortepianu i organów- 
przesłuchania 
śródroczne

Sekcje: 
smyczkowa, 
instrumentów 
dętych 
drewnianych- 
przesłuchania 
śródroczne

Sekcje: gitary, 
sekcja smyczkowa, 
sekcja fortepianu 
i organów-  
przesłuchania 
śródroczne

Sekcje: instrumentów 
dętych drewnianych, 
instrumentów dętych 
blaszanych, akordeonu 
i perkusji- 
przesłuchania 
śródroczne

Sekcja instrumentów 
dętych drewnianych- 
przesłuchania 
śródroczne

																																				19.12 																						20.12 																			21.12 																														22.12 																															23.12 																												24.12 										25.12

Dzień dyrektorski – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych

Przerwa świąteczna

																																							26.12 																							27.12 																														28.12 																														29.12 																															30.12 																													31.12 											01.01

Przerwa 
 świąteczna

Przerwa 
świąteczna

Przerwa świąteczna Przerwa świąteczna Przerwa świąteczna

Koncert Świąteczny 
w CKiF 

Koncert 
mikołajkowy 



Styczeń	2023	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																							26.12 																															27.12 																														28.12 																															29.12 																															30.12 																															31.12 																																01.01

																																					02.01 																																03.01 																																04.01 																																	05.01 																																06.01 																															07.01 																																	08.01

Święto Trzech 
Króli 

																																						09.01 																																10.01 																															11.01 																																	12.01 																																13.01 																															14.01 																																	15.01

																																					16.01 																																17.01 																															18.01 																																	19.01 																															20.01 																																21.01 																															22.01

Koncert z okazji 
Dnia Babci 
i Dziadka

																																							23.01 																															24.01 																														25.01 																															26.01 																															27.01 																															28.01 																																	29.01

Dzień	wolny	od	zajęć	
dydaktycznych	

																																							30.01 																																	31.01 																																01.02 																																	02.02 																																03.02 																															04.02 																																	05.02

Ferie zimowe Ferie zimowe



Luty	2023	

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																	30.01 																															31.01 																																01.02 																																	02.02 																																03.02 																																04.02 																																	05.02

Ferie zimowe Ferie zimowe Ferie zimowe

																																06.02 																																07.02 																																08.02 																																09.02 																															10.02 																																	11.02 																																	12.02

Ferie zimowe Ferie zimowe Ferie zimowe Ferie zimowe Ferie zimowe

																																13.02 																															14.02 																																15.02 																																	16.02 																																17.02 																																	18.02 																																	19.02

Sekcja gitary: 
Konkurs 
„Czasem GRAM 
już SAM”

																																20.02 																															21.02 																																22.02 																															23.02 																																24.02 																															25.02 																																	26.02

																															27.02 																														28.02 																																01.03 																															02.03 																															03.03 																															04.03 																																	05.03



Marzec	2023	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																															27.02 																														28.02 																																01.03 																																	02.03 																																03.03 																																04.03 																																	05.03

																																06.03 																																07.03 																																08.03 																																09.03 																															10.03 																																11.03 																																	12.03

																																13.03 																															14.03 																																15.03 																																	16.03 																																17.03 																																18.03 																																	19.03

Sekcja	teorii:	
Konkurs	solfeżowy	
czytania	nut	a’vista	

Warsztaty	
gitarowe	

																																20.03 																															21.03 																																22.03 																															23.03 																																24.03 																															25.03 																																	26.03

																															27.03 																														28.03 																																29.03 																															30.03 																															31.03 																															01.04 																																	02.04

Sekcja fortepianu – 
przesłuchania 
techniczne

Wewnątrzszkolny 
Konkurs Duetów 
Instrumentalnych

Koncert muzyki 
kameralnej



Kwiecień	2023	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																															27.03 																														28.03 																																29.03 																															30.03 																															31.03 																																01.04 																														02.04

																																					03.04 																																04.04 																																05.04 																																	06.04 																																07.04 																															08.04 																																	09.04

Koncert uczniów 
klas pierwszych

Przerwa 
świąteczna

Przerwa 
świąteczna

																																						10.04 																																11.04 																															12.04 																																	13.04 																																14.04 																																15.04 																																	16.04

Przerwa świąteczna Przerwa 
świąteczna

																																					17.04 																																18.04 																															19.04 																																	20.04 																															21.04 																																22.04 																															23.04

Warsztaty perkusyjne Koncert 
Wiosenny w 
CKiF 

																																							24.04 																															25.04 																														26.04 																															27.04 																															28.04 																															29.04 																																	30.04

Konkurs miniatury 
skrzypcowej 
„Miniaturowa 
Moc”

Sekcja teorii: 
Konkurs „Jaka to 
melodia?” Etap I

„Zgrany duet” 
wewnątrzszkolny 
konkurs - sekcja 
dęta, akordeonu i 
perkusji



Maj	2023	
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																																	01.05 																																	02.05 																																03.05 																																04.05 																															05.05 																												06.05 																											07.05

Święto pracy Dzień dyrektorski – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych

Narodowe Święto 
Uchwalenia 
Konstytucji 

																															08.05 																																	09.05 																																10.05 																																11.05 																															12.05 																												13.05 																											14.05

Przesłuchania 
końcoworoczne 
z fortepianu 
dodatkowego

V Ogólnopolski 
Konkurs „Młodzi 
Artyści na Zamku 
Suskim”

V Ogólnopolski 
Konkurs 
„Młodzi Artyści 
na Zamku 
Suskim”

V Ogólnopolski 
Konkurs 
„Młodzi Artyści 
na Zamku 
Suskim”

																																	15.05 																																	16.05 																																17.05 																																18.05 																															19.05 																													20.05 																											21.05

Przesłuchania 
końcoworoczne z 
fortepianu 
dodatkowego

Sekcja instrumentów 
dętych drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja 
instrumentów 
dętych 
drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja 
instrumentów 
dętych 
drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja 
instrumentów 
dętych 
drewnianych: 
przesłuchania 
techniczne

																																22.05 																															23.05 																																24.05 																															25.05 																														26.05 																												27.05 																											28.05

Sekcja instrumentów 
dętych blaszanych, 
akordeonu i perkusji: 
przesłuchania 
techniczne

Sekcja instrumentów 
dętych blaszanych, 
akordeonu i perkusji: 
przesłuchania 
techniczne

Warsztaty	dla	
pianistów

Koncert z okazji 
Dnia Matki 

			_____																										29.05 																																	30.05 																													31.05 																																	01.06 																															02.06 																												03.06 																										04.06



Czerwiec	2023	

Sekcja instrumentów 
dętych drewnianych: 
egzaminy 
promocyjne 
i końcowe

Sekcja instr. 
dętych 
drewnianych: 
egzaminy 
promocyjne 
i końcowe

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
																															29.05 																							30.05 																													31.05 																																	01.06 																															02.06 																											03.06 																										04.06

Sekcja 
instrumentów 
dętych 
drewnianych: 
egzaminy 
promocyjne i 
końcowe

Sekcj: gitary,  
instrumentów 
dętych 
drewnianych: 
egzaminy 
promocyjne i 
końcowe

																																					05.06 																						06.06 																																07.06 																																	08.06 																																09.06 																											10.06 																										11.06

Sekcja fortepianu i 
organów: 
przesłuchania 
końcoworoczne, 
egzaminy promocyjne 
i końcowe

Sekcja 
instrumentów 
dętych blaszanych, 
akordeonu i 
perkusji: 
przesłuchania 
końcoworoczne

Sekcje: 
smyczkowa, 
fortepianu i 
organów -  
przesłuchania 
i egzaminy 
promocyjne, 
końcowe

Boże Ciało Dzień dyrektorski – 
dzień wolny od zajęć 
dydaktycznych



Sekcja teorii: 
Termin złożenia 
prac do konkursu 
kompozytorskiego

																																						12.06 																								13.06 																															14.06 																																	15.06 																																	16.06 																											17.06 																											18.06

Sekcje:  smyczkowa, 
fortepianu i organów: 
Przesłuchania 
i egzaminy 
promocyjne, końcowe

Badanie	
przydatności	
kandydatów	do	
Szkoły	Muzycznej	

Koncert uczniów 
celujących 
i laureatów 
konkursów 
Badanie	
przydatności	
kandydatów	do	
Szkoły	Muzycznej	

Badanie	
przydatności	
kandydatów	do	
Szkoły	Muzycznej	

																																				19.06 																								20.06 																															21.06 																												22.06 																															23.06 																											24.06 																										25.06

Zakończenie	Roku	
Szkolnego


