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ROZKŁAD ZAJĘC TEORETYCZNYCH W ZSM W WIELICZCE 

 

Miejsca prowadzenia zajęć: 

budynek główny szkoły – Rynek Górny 6 

budynek „Sztygarówka” – ul. Dembowskiego 2 

 

SZKOŁA MUZYCZNA I ST. 

CYKL 6-LETNI 

 

Kl. 1/ c.6 

Nauczyciel: Anna Dańda 

Zajęcia odbywają się w budynku Sztygarówki. 

Grupa A 

Wtorek: 16.40-18.15 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki, sala rytmiczna 

Piątek: 16.40-17.25 kształcenie słuchu, sala rytmiczna 

Grupa B 

Środa: 16.00-16.45 kształcenie słuchu, sala w wieży 

Piątek: 15.00-16.35 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki, sala rytmiczna 

 

Kl. 2/ c.6 

Nauczyciel: Anna Zalewska 

Zajęcia odbywają się w sali rytmicznej, w budynku Sztygarówki. 

Grupa A 

Wtorek: 15.00-15.45 kształcenie słuchu  

Czwartek: 14.00-15.35 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki 

Grupa B 

Wtorek: 15.50-16.35 kształcenie słuchu  

Czwartek: 15.40-17.15 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki 
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Kl. 3/ c.6 

Nauczyciel: Joanna Marcisz 

Zajęcia odbywają się w sali rytmicznej, w budynku Sztygarówki. 

Grupa A 

Poniedziałek: 14.15-15.00 kształcenie słuchu  

Środa: 15.00-16.30 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki 

Grupa B 

Poniedziałek: 18.50-19.35 kształcenie słuchu  

Środa: 17.45-19.15 kształcenie słuchu + podstawy rytmiki 

 

Kl. 4/c.6 

Nauczyciel: Anna Kozłowska – kształcenie słuchu 

Nauczyciel: Paulina Skrok – audycje muzyczne 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym. 

 

Grupa A 

Wtorek: 15.00-15.45 kształcenie słuchu, sala 6  

 15.50-16.35 audycje muzyczne, sala 1 

Piątek: 19.10-19.55 kształcenie słuchu, sala 1 

Grupa B 

Wtorek: 15.00-15:45 audycje muzyczne, sala 1 

      15.50-16.35 kształcenie słuchu, sala 6 

Czwartek: 17.30-18:15 kształcenie słuchu, sala 1 

 

Kl. 5/c.6 

Nauczyciel: Anna Kozłowska – kształcenie słuchu 

Nauczyciel: Paulina Skrok – audycje muzyczne 

Nauczyciel: Barbara Maria Dukała – czytanie nut głosem 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym i w budynku Sztygarówki. 
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Grupa A 

Wtorek: 19.10-19.55 kształcenie słuchu, aula, Sztygarówka 

 20.00-20.45 czytanie nut głosem, sala w wieży, Sztygarówka 

Czwartek: 15.00-15:45 audycje muzyczne, sala 1 budynek główny 

 15.50-16.35 kształcenie słuchu, sala 11 budynek główny 

 

Grupa B 

Wtorek: 19.10-19.55 czytanie nut głosem, sala w wieży, Sztygarówka 

 20.00-20.45 kształcenie słuchu, aula, Sztygarówka 

Czwartek: 15.00-15:45 kształcenie słuchu, sala 11 budynek główny 

15.50-16.35 audycje muzyczne, sala 1 budynek główny 

 

UWAGA! Uczniowie, którzy nie mogą realizować przedmiotu audycje muzyczne wg 

podziału godzin, mogą uczęszczać na niego do odrębnej grupy. 

Termin zajęć: środa, g.16.40-17.25, sala nr 1(budynek główny); nauczyciel: Paulina Skrok 

UWAGA! Uczniowie, którzy nie mogą realizować drugiej godziny kształcenia słuchu w 

tygodniu wg planu, mogą uczęszczać na niego do odrębnej grupy. 

Termin zajęć: poniedziałek, g.20.00-20.45, sala nr 6 (budynek główny); nauczyciel: Barbara 

Dukała 

 

Kl. 6/c.6 

Nauczyciel: Paulina Skrok – kształcenie słuchu, audycje muzyczne 

Nauczyciel: Barbara Maria Dukała – czytanie nut głosem 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym. 

 

Grupa A 

Poniedziałek: 17.30-18.15 czytanie nut głosem, sala nr 6 budynek główny 

18.20-19.05 kształcenie słuchu, sala nr 11 budynek główny 

19.10-19.55 audycje muzyczne, sala nr 1 budynek główny 
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Czwartek: 16.40-17.25 kształcenie słuchu, sala 1 budynek główny 

 

Grupa B 

Poniedziałek: 16.40-17.25 czytanie nut głosem, sala nr 6 budynek główny 

  17.30-18.15 kształcenie słuchu, sala nr 11 budynek główny 

Czwartek: 17.30-18.15 kształcenie słuchu, sala nr 11 budynek główny 

18.20-19.05 audycje muzyczne, sala nr 11 budynek główny 

SZKOŁA MUZYCZNA I ST. 

CYKL 4-LETNI 

 

Klasa I/c.4 

Nauczyciel: Anna Dańda – kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

Zajęcia odbywają się w budynku Sztygarówki. 

 

Środa: 16.50-17.25 kształcenie słuchu, sala w wieży 

     17.30-18.15 podstawy rytmiki, sala w wieży 

Piątek: 17.30-18.15 kształcenie słuchu, sala rytmiczna 

 

Klasa II/c.4 

Nauczyciel: Barbara Maria Dukała – kształcenie słuchu 

Nauczyciel: Izabela Szota – audycje muzyczne 

Nauczyciel: Anna Dańda – podstawy rytmiki 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym i w budynku Sztygarówki. 

 

Poniedziałek: 15.50-16.35 kształcenie słuchu, sala nr 6, budynek główny 

Środa: 18.20-19.05 podstawy rytmiki, sala w wieży, Sztygarówka 

Czwartek: 15.00-15.45 kształcenie słuchu, sala w wieży, Sztygarówka 
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 15.50-16.35 audycje muzyczne, sala 6, budynek główny 

Klasa III/c.4 

Nauczyciel: Barbara Maria Dukała – kształcenie słuchu, czytanie nut głosem 

Nauczyciel: Paulina Skrok – audycje muzyczne 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym i w budynku Sztygarówki. 

 

Wtorek: 16.40-17.25 audycje muzyczne, sala nr 1, budynek główny 

 17.30-18.15 kształcenie słuchu, sala w wieży, Sztygarówka 

Czwartek: 15.50-16.35 kształcenie słuchu, sala w wieży, Sztygarówka 

 16.40-17.25 czytanie nut głosem, sala w wieży, Sztygarówka 

UWAGA! Uczniowie, którzy nie mogą realizować przedmiotu audycje muzyczne wg 

podziału godzin, mogą uczęszczać na niego do odrębnej grupy. 

Termin zajęć: środa, g.16.40-17.25, sala nr 1(budynek główny); nauczyciel: Paulina Skrok 

UWAGA! Uczniowie, którzy nie mogą realizować drugiej godziny kształcenia słuchu w 

tygodniu wg planu, mogą uczęszczać na niego do odrębnej grupy. 

Termin zajęć: poniedziałek, g.20.00-20.45, sala nr 6 (budynek główny); nauczyciel: Barbara 

Dukała 

 

Klasa IV/c.4 

Nauczyciel: Barbara Maria Dukała – kształcenie słuchu, czytanie nut głosem 

Nauczyciel: Anna Kozłowska – audycje muzyczne 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym i w budynku Sztygarówki. 

 

Wtorek: 16.40-17.25 kształcenie słuchu, sala w wieży, Sztygarówka 

 17.30-18.15 audycje muzyczne, sala nr 6, budynek główny 

Czwartek: 18.20-19.05 kształcenie słuchu, sala w wieży, Sztygarówka 

 19.10-19.55 czytanie nut głosem, sala w wieży, Sztygarówka 
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SZKOŁA MUZYCZNA II ST. 

 

Oznaczenia skrótów: 

I – specjalizacja instrumentalistyka  

R - specjalizacja rytmika  

W – specjalizacja wokalistyka 

 

Kl. I Instrumentalna, wokalna 

Nauczyciel: Anna Kozłowska - kształcenie słuchu (specjalizacja I+W) 

Anna Zalewska - zasady muzyki z elementami edycji nut (specjalizacja I+W); historia muzyki 

(specjalizacja W) 

Paulina Skrok - literatura muzyczna (specjalizacja I);  

Anna Dańda – technika ruchu (specjalizacja W) 

 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym szkoły oraz w Sztygarówce (technika ruchu – W). 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

 

Wtorek: 17.30-18.15 literatura muzyczna sala nr 1 (I ) 

   18.20-19.05 kształcenie słuchu, sala nr 6 (I +W) 

Czwartek: 17.30-18.15 zasady muzyki z elementami edycji nut, sala nr 6 (I+W) 

   18.20-19.05 kształcenie słuchu, sala nr 1 (I +W) 

DODATKOWO: 

Specjalizacja WOKALISTYKA (W) 

 historia muzyki (zamiast literatury muzycznej) 

poniedziałek: 15.50-17.25, sala nr 11, budynek główny 

 technika ruchu, czwartek: 18.10-18.55 lub 19.00-19.45 (jedna z godzin do wyboru po 

konsultacji z nauczycielem): sala rytmiczna, Sztygarówka  

Kl. II specjalizacja: instrumentalistyka, rytmika, wokalistyka 

Nauczyciel: Anna Zalewska - kształcenie słuchu, zasady muzyki z elementami edycji nut 

(specjalizacja I+R+W) 

Nauczyciel: Paulina Skrok - literatura muzyczna (specjalizacja: I+R) 

 

Pozostałe przedmioty obowiązkowe dla poszczególnych specjalizacji: 

Wokalistyka 

technika ruchu; nauczyciel: Anna Dańda 

harmonia; nauczyciel: Anna Kozłowska 
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historia muzyki; nauczyciel: Paulina Skrok 

Rytmika 

Rytmika; zespół rytmiki; nauczyciel: Anna Dańda 

 

Grupa A 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym. 

Poniedziałek: 19.10-19.55 kształcenie słuchu (I + R + W), sala nr 11 

    20.00-20.45 literatura muzyczna (I + R), sala nr 1 

Czwartek: 18.20-19.05 kształcenie słuchu (I + R + W), sala nr 6 

19.10-19.55 zasady muzyki (I + R + W), sala nr 6 

 

Grupa B 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym. 

Wtorek: 18.20-19.05 literatura muzyczna (I + R), sala nr 1 

   19.10-19.55 kształcenie słuchu (I + R + W), sala nr 11 

Piątek: 17.30-18.15 kształcenie słuchu (I +R +W), sala nr 6 

18.20-19.05 zasady muzyki (I + R + W), sala nr 6 

DODATKOWO: 

Specjalizacja WOKALISTYKA (W) 

 historia muzyki (zamiast literatury muzycznej), środa: 15.00-16.35 sala nr 1, budynek 

główny 

 harmonia: czwartek: 20.00-20.45, piątek: 15.50-16.35; budynek główny, sala nr 1 

 technika ruchu, czwartek: 18.10-18.55 lub 19.00-19.45 (jedna z godzin do wyboru po 

konsultacji z nauczycielem): sala rytmiczna, Sztygarówka  

Specjalizacja RYTMIKA (R) 

 rytmika, wtorek: 18.30-19.15; czwartek: 17.20-18.05; sala rytmiczna, Sztygarówka 

 technika ruchu, wtorek: 19.20-20.50; sala rytmiczna, Sztygarówka 

 zespół rytmiki, piątek: 18.20-19.50; sala rytmiczna, Sztygarówka 

Kl. III, specjalizacja: instrumentalistyka, wokalistyka 

Nauczyciel: Anna Kozłowska - kształcenie słuchu, harmonia 

Nauczyciel: Anna Zalewska - historia muzyki 

 

Pozostałe przedmioty obowiązkowe wyłącznie dla specjalizacji Wokalistyka: 

technika ruchu; nauczyciel: Anna Dańda 
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formy muzyczne, nauczyciel: Anna Zalewska 

historia muzyki, nauczyciel: Paulina Skrok 

harmonia, nauczyciel: Piotr Kiełbiński 

 

Klasa nie posiada podziału na grupy. 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym szkoły. 

Czwartek: 19.10-19.55 kształcenie słuchu (I), sala nr 1 

   20.00-20.45 harmonia (I ), sala nr 1 

Piątek: 17.30-18.15 kształcenie słuchu (I), sala nr 1 

18.20-19.05 harmonia (I ), sala nr 1 

19.10-20.45 historia muzyki (I ), sala nr 6 

 

DODATKOWO: 

Specjalizacja WOKALISTYKA (W) 

 formy muzyczne: poniedziałek: 17.30-19.95; sala nr 1 

 historia muzyki: poniedziałek 15.50-17.25, sala nr 1 

 technika ruchu, czwartek: 18.10-18.55 lub 19.00-19.45 (jedna z godzin do wyboru po 

konsultacji z nauczycielem): sala rytmiczna, Sztygarówka 

 harmonia: gr A - wtorek: 15.50-16.35 (sala nr 11), czwartek:19.10-19.55 (aula 

Sztygarówka); gr B – wtorek:16.40-17.25 (sala nr 11), czwartek: 18.20-19.05 (aula 

Sztygarówka) 

 

Kl. IV, specjalizacja: instrumentalistyka, rytmika, wokalistyka 

Nauczyciel: Anna Zalewska - kształcenie słuchu 

Nauczyciel: Piotr Kiełbiński - harmonia 

Nauczyciel: Paulina Skrok - historia muzyki 

 

Pozostałe przedmioty obowiązkowe dla poszczególnych specjalizacji: 

WOKALISTYKA (W) 

technika ruchu, nauczyciel: Anna Dańda 

formy muzyczne, nauczyciel: Anna Zalewska 

harmonia, nauczyciel: Anna Kozłowska 

historia muzyki: Paulina Skrok 

RYTMIKA (R) 

Rytmika, nauczyciel: Joanna Marcisz 

Technika ruchu, nauczyciel: Anna Dańda 

Zespół rytmiki, nauczyciel:  Anna Dańda 

 

Podział na grupy obowiązuje wyłącznie w przypadku przedmiotu harmonia. 
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Zajęcia odbywają się w budynku głównym (kształcenie słuchu, historia muzyki) oraz w auli 

budynku Sztygarówka (harmonia) 

 

Środa: 15.00-16.35 historia muzyki (I + R), sala nr 1 

Wtorek: 15.50-16.35 harmonia (I + R) gr A, aula 

  16.40-17.25 harmonia (I + R), gr B, aula 

17.30-18.15 kształcenie słuchu (I+R+W), sala nr 11 gr A+B, sala nr 11 

Czwartek:   

18.20-19.05 harmonia (I + R), gr B, aula 

 19.10-19.55 harmonia (I + R) gr A, aula 

20.00-20.45 kształcenie słuchu (I+R+W), sala nr 11 gr A+B, sala nr 6 

 

DODATKOWO: 

Specjalizacja WOKALISTYKA (W) 

 formy muzyczne: piątek: 15.50-17.25; sala nr 6 

 historia muzyki: wtorek 19.10-20.45; sala nr 1 

 harmonia: gr A – środa: 15.00-15.45 (sala nr 11), piątek: 19.10-19.55 (sala nr 1); 

gr B – środa: 16.40-17.25 (sala nr 11), piątek: 17.30-18.15 (sala nr 1) 

 technika ruchu, czwartek: 18.10-18.55 lub 19.00-19.45 (jedna z godzin do wyboru po 

konsultacji z nauczycielem):sala rytmiczna, Sztygarówka 

Specjalizacja RYTMIKA (R) 

 rytmika: poniedziałek, 16.45-17.30; środa, 17.30-18.15, sala rytmiczna, Sztygarówka 

 technika ruchu: wtorek, 19.20-20.50, sala rytmiczna, Sztygarówka 

 zespół rytmiki: piątek: 18.20-19.50, sala rytmiczna, Sztygarówka 

 

 

Kl. V, specjalizacja: instrumentalistyka 

Nauczyciel: Anna Kozłowska - kształcenie słuchu, harmonia 

Nauczyciel: Paulina Skrok - historia muzyki 

Nauczyciel: Anna Zalewska – formy muzyczne 

 

Podział na grupy obowiązuje wyłącznie w przypadku przedmiotu harmonia. 

Zajęcia odbywają się w budynku głównym szkoły. 

 

Poniedziałek: 15.50-17.25 historia muzyki, sala nr 1 

                       17.30-19.05 formy muzyczne, sala nr 1 
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Środa: 15.00-15.45 harmonia gr A, sala nr 11 

 15.50-16.35 kształcenie słuchu gr A+B 

16.40-17.25 harmonia gr B, sala nr 11 

Piątek: 15.00-15.45 harmonia gr B, sala nr 1 

 15.50-16.35 kształcenie słuchu gr A+B, sala nr 1 

16.40-17.25 harmonia gr A, sala nr 1 
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POZOSTAŁE, OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA ZBIOROWE 

miejsce przeprowadzania zajęć: aula „Sztygarówka”, ul. Dembowskiego 2 

 

 

 

CHÓR SM I st. 
 

 cykl 6-letni (klasy 4-6) 

wtorek: 17.30-19.05 

 cykl 4-letni (klasy 2-4) 

czwartek: 16.40-18.15 

w przypadku trudności z uczęszczaniem Ucznia na zajęcia chóru z danym cyklem (c.6/ c.4), 

istnieje możliwość zamiany grup. 

 

  

CHÓR SM II st. 

 

wtorek: 19.10-20.45 

 

 

ORKIESTRA SM II st. 

 

czwartek: 20.00-20.45 próby tutti 

próby sekcyjne będą ustalane indywidualnie, w porozumieniu z nauczycielem, p. Piotrem 

Kiełbińskim 

 
 

 

 

 

 

 

 


