
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

Zapraszamy na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023, które odbędzie się 1 września 2022 roku o godz. 17:00 w Sali Koncertowej im. Ireneusza Janasa.  

Przed przybyciem na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego prosimy o zapoznanie się z instrukcjami z poniższej tabeli. Zamieszczone w niej informacje, przydziały  
i terminarze będą również dostępne we wskazanych poniżej terminach w gablotach znajdujących się na I piętrze w budynku naszej Szkoły.  

Zgodnie z art. 44zd ust. 8 Ustawy o systemie oświaty informujemy uczniów oraz rodziców, że konsekwencją otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych (niedostatecznej lub dopuszczającej z instrumentu głównego albo kształcenia słuchu lub niedostatecznej  
z pozostałych przedmiotów) jest skreślenie z listy uczniów. 



KLASA I KLASY II - VI
1. Przeczytaj wykaz realizowanych przedmiotów w swojej klasie:   

o instrumentalistyka, 
o rytmika, 
o wokalistyka, 
o instrumentalistyka jazzowa. 

2. Zapoznaj się z  planem zajęć ogólnomuzycznych dla swojej klasy. 
3. W środę, 31 sierpnia, po godz. 20:00 zapoznaj się: 

o z przydziałami indywidualnymi, 
o z przydziałami do chóru, 
o z przydziałami do grup teoretycznych, 
o z terminarzem pierwszych spotkań z nauczycielami. 

Powyższe materiały zostaną udostępnione 31 sierpnia po godz. 20:00  
w dzienniku elektronicznym MobiReg. Loginy i hasła dostępu do dziennika 
należy odebrać osobiście w Sekretariacie Szkoły. Będę dostępne od 31 
sierpnia.  

4. Przyjdź na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego, które odbędzie się  
w czwartek, 1 września, o godz. 17:00 w Sali Koncertowej im. Ireneusza 
Janasa. Po części uroczystej uczniowie starszych klas oprowadzą nowych 
uczniów po zakamarkach szkoły :) 

5. Zgłoś się na pierwsze spotkanie z pedagogiem (datę, godzinę  
i miejsce spotkania znajdziesz w terminarzu pierwszych spotkań  
z nauczycielami, który zostanie udostępniony 31 sierpnia). 

6. Przyjdź zgodnie z planem na wszystkie obowiązkowe zajęcia teoretyczne. 
Nieusprawiedliwiona nieobecność do 7 września może skutkować 
skreśleniem z listy uczniów. 

Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach  
w przydzielonych grupach teoretycznych, mogą ubiegać się o dokonanie zamiany 
grupy. W tym celu należy skontaktować się z Panią Danutą Dziubek 
(danuta.dziubek@psmpodwale.pl). Ze względu na obowiązujące limity osób  
w grupach nie każda zmiana będzie możliwa. 

1. Przeczytaj wykaz realizowanych przedmiotów w swojej klasie:   
o instrumentalistyka, 
o rytmika, 
o wokalistyka, 
o instrumentalistyka jazzowa. 

2. Zapoznaj się z  planem zajęć ogólnomuzycznych dla swojej klasy. 
3. W środę, 31 sierpnia, po godz. 20:00 zapoznaj się z przydziałami  

i terminarzami, które zostaną udostępnione w dzienniku elektronicznym 
MobiReg. Obowiązują loginy i hasła dostępu z zeszłego roku. Nowo przyjęci 
uczniowie będą mogli odebrać dane dostępu osobiście w Sekretariacie Szkoły 
od 31 sierpnia.  

4. W czwartek, 1 września, zapisz się do wybranych grup z teorii muzyki. 
Wybierając grupę, weź pod uwagę, że: 
o próby chóru i orkiestry dętej  będą się odbywać w soboty 
o próby orkiestry kameralnej będą się odbywać w piątki w godzinach  

od 16:00 do 18:15 
Aby zapisać się do konkretnej grupy należy kliknąć link przy wybranej grupie  
i wypełnić dostępny pod linkiem Formularz Google. 

o formularze będą aktywne 1 września w godz. 16:00 - 20:00; 
o pamiętaj o wszystkich obowiązujących przedmiotach; wybierz jedną 

grupę z danego przedmiotu;  
o liczba miejsc w grupach jest ograniczona, obowiązuje kolejność 

zgłoszeń; jeśli limit osób w danej grupie zostanie osiągnięty zapisz się do 
innej grupy; 

o w razie wątpliwości lub zmiany skontaktuj się z Panią Danutą Dziubek 
(danuta.dziubek@psmpodwale.pl) 

5. Potwierdzeniem przyjęcia do grupy będzie: 
o wiadomość e-mail z treścią wypełnionego formularza, 
o informacja o poprawnym przebiegu zapisów, która pojawi się  

na naszej stronie internetowej po zamknięciu zapisów  
(1 września ok. godz. 22). 

6. Przyjdź na pierwsze spotkanie z pedagogiem (datę, godzinę i miejsce spotkania 
znajdziesz w terminarzu, który zostanie udostępniony  
31 sierpnia). Zapraszamy również na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego. 

7. Zapisz się i przyjdź na wszystkie obowiązkowe zajęcia teoretyczne, zgłoś się  
na spotkania z nauczycielami pozostałych przedmiotów. Nieusprawiedliwiona 
nieobecność do 7 września może skutkować skreśleniem z listy uczniów.
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