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Wewnątrzszkolny System Oceniania 

w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku 

 

 

Postanowienia wstępne 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej WSO reguluje zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku oraz 

przeprowadzania egzaminów promocyjnych i przesłuchań. 

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych 

artystycznych, bez ustalania oceny z zachowania. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do efektów 

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

artystycznej programów nauczania. 

4. WSO funkcjonuje na podstawie: 

1) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych,  

2) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, 

3) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych. 

§ 1 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) określanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach 

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia. 
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2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach 

w tym zakresie, 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 2 

Wymagania edukacyjne: 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których 

roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego 

2. Wymagania edukacyjne są ustalane z uwzględnieniem podstaw programowych 

obowiązujących w szkołach muzycznych pierwszego stopnia w zakresie wszystkich 

przedmiotów objętych ramowym planem nauczania oraz opracowanych na ich podstawie 

programach nauczania. 

3. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły artystycznej realizującej wyłącznie 

kształcenie artystyczne informuje uczniów oraz ich rodziców o konsekwencjach otrzymania 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych 

4. Sprawdzanie osiągnięć uczniów może mieć formę: 

1) egzaminu, 

2) przesłuchania, 

3) sprawdzianu pisemnego, ustnego, ruchowego. 

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 

potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii, 
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4) na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli 

i specjalistów. 

§ 3 

Ocenianie 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 

powinien dalej się uczyć.  

2. Oceny są jawne i powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym. 

3. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne, 

3) śródroczne i roczne, 

4) końcowe. 

4. Na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), nauczyciel powinien ustnie uzasadnić 

wystawioną przez siebie ocenę. 

5. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) na miejscu w szkole udostępniana jest do wglądu 

dokumentacja dotycząca sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych oraz poprawkowego 

egzaminu klasyfikacyjnego. 

6. Oceny ustala się w stopniach według następującej skali: 

1) ocena celująca (6) 

2) ocena bardzo dobra (5) 

3) ocena dobra (4) 

4) ocena dostateczna (3) 

5) ocena dopuszczająca (2) 

6) ocena niedostateczna (1) 

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny umożliwiające otrzymanie promocji do klasy 

programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

8. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymanie promocji 

do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

§ 4 

Ocenianie śródroczne i końcoworoczne 

1. Ocenianie bieżące i śródroczne odbywa się według skali ocen podanej w § 3 ust 5 WSO 

w formie stopni wpisywanych do dziennika lub w formie opisowej, jako uwagi zamieszczone 

w dzienniczku ucznia. 

2. Oceny ustala nauczyciel przedmiotu. 

3. Oceny z gry na instrumentach uzyskuje uczeń w oparciu o: 

1) bieżące przygotowanie się do zajęć, 

2) systematyczność w pracy domowej, 
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3) aktywność na zajęciach, 

4) jakość przygotowanego materiału, 

5) czynny udział w popisach, koncertach, przeglądach i konkursach itp. 

4. Oceny z przedmiotów prowadzonych w formie zajęć grupowych uzyskuje uczeń w oparciu o: 

1) wypowiedzi ustne, 

2) prace kontrolne – dyktanda, testy, kartkówki, 

3) obserwację aktywności na zajęciach, 

4) prace domowe – pisemne, śpiewane, ruchowe. 

5. Oceny śródroczne z instrumentu głównego ustala nauczyciel przedmiotu, po komisyjnym 

przesłuchaniu ucznia mając na uwadze opinie członków komisji. 

6. Przesłuchaniami objęci są uczniowie z klas: I – V cyklu 6-letniego  i I – III cyklu 4-letniego. 

7. Oceny z przedmiotów nadobowiązkowych ustala nauczyciel przedmiotu. 

8. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen wlicza 

się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

9. Klasyfikowanie śródroczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie nauczania oraz tych realizowanych nadobowiązkowo. Oceny 

wpisywane są do dziennika. 

§ 5 

Klasyfikacja 

1. Uczniowie podlegają klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej i końcowej. 

2. Klasyfikacja polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć. 

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na 

zakończenie pierwszego semestru. 

4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych według skali i zgodnie z zasadami oceniania zawartymi w niniejszym 

dokumencie. 

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 

programowo najwyższej, 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 

odpowiednio w klasach programowo niższych. 

6. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej. 

7. Na dwa tygodnie przed końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 

nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego 

ocenach negatywnych. Informacja musi mieć formę pisemną. 

8. Oceną negatywną jest ocena niedostateczna i dopuszczająca w przypadku przedmiotu 

głównego i kształcenia słuchu, a przypadku pozostałych przedmiotów ocena niedostateczna. 
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9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest 

ustalana w trybie egzaminu promocyjnego. 

10. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia 

z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. 

11. Oceny ustalane do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji. 

12. Oceny ustalone zgodnie z ust. 9 i 10 są ostateczne z zastrzeżeniem możliwości przystąpienia 

przez ucznia do egzaminu poprawkowego i możliwością złożenia zastrzeżenia do rocznej 

oceny klasyfikacyjnej. 

13. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie przedmiotów 

artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje odpowiednio z danych 

zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty z dnia z 

dnia 7 września 1991 roku [rozporządzenie MKiDN o ocenianiu]. W przypadku zajęć 

edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, 

laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu i otrzymuje ocenę celującą. 

§ 6 

Egzaminy promocyjne 

1. W trybie egzaminu promocyjnego ustalane są oceny z przedmiotu głównego. 

2. Przedmiotem głównym w szkole jest instrument główny. 

3. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego, zarządzeniem dyrektora powoływana jest 

komisja egzaminacyjna w składzie: 

1) dyrektor lub inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole, jako 

przewodniczący, 

2) nauczyciel uczący danego przedmiotu, 

3) nauczyciel lub nauczyciele tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a w przypadku 

braku odpowiedniej osoby dyrektor szkoły może wyznaczyć innego nauczyciela ze 

szkoły lub z poza szkoły. 

4. Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada przewodniczący. 

5. Podczas przesłuchań i egzaminów z instrumentu obowiązują następujące kryteria oceny 

ucznia: 

1) stopień spełnienia wymagań programowych, 

2) zgodność z tekstem, 

3) sprawność techniczna, aparat gry, 

4) intonacja, 

5) kultura dźwięku, 

6) zgodność ze stylem epoki, panowanie nad konstrukcją utworu, 

7) frazowanie, muzykalność, pamięć i odporność psychiczna, 

8) wrażenie ogólne, 

9) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków. 
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6. Grę ucznia podczas komisyjnych egzaminów promocyjnych, końcowych oraz przesłuchań 

semestralnych, ocenia się wg następujących kryteriów: 

1) ocenę celującą /6/ otrzymuje uczeń za grę nie tylko wzorową, ale gdy jej wartość 

artystyczna jest szczególnie wysoka i rzadko osiągana w szkole pierwszego stopnia, 

2) ocenę bardzo dobrą /5/ otrzymuje uczeń za grę bezbłędną technicznie, 

a jednocześnie interesującą od strony muzycznej, 

3) ocenę dobrą /4/ otrzymuje uczeń za grę poprawną pod względem muzycznym 

i technicznym, 

4) ocenę dostateczną /3/ otrzymuje uczeń za grę z brakami technicznymi lub 

muzycznymi ale z zadatkami na postęp w dalszej nauce, 

5) ocenę dopuszczającą /2/ otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie 

opanował grę na instrumencie, braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez 

niego podstawowych umiejętności gry, jednakże uniemożliwiają dalsze kształcenie 

w szkole - jest to ocena niepromująca, 

6) ocenę niedostateczną /1/ otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum 

umiejętności na danym etapie kształcenia a braki uniemożliwiają grę na 

instrumencie i przekreślają możliwość dalszego kształcenia. Ocena niedostateczna 

jest oceną niepromującą. 

7. Oceny ustala się według skali punktowej: 

1) 25 punktów– celująca, 

2) 21-24 punktów – bardzo dobra, 

3) 16-20 punktów – dobra, 

4) 13 -15 punktów – dostateczna, 

5) 11 – 12 punktów – dopuszczająca, 

6) do 10 punktów – niedostateczna. 

8. Stosowanie w ocenianiu skali punktowej może mieć miejsce również w przypadku innych 

przedmiotów. 

9. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący  

z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

10. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności 

ocenę ustala się jako średnią z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w 

skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę - przy uzyskaniu co najmniej 

0,5 stopnia albo w dół - przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. 

11. Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

12. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 
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13. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się jakość wykonania 

artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych. 

14. Egzamin promocyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

15. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły. 

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego. W przypadkach 

losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu 

promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne artystyczne. 

17. W klasie programowo najwyższej z przedmiotu głównego na I semestr uczeń otrzymuje 

ocenę wskazaną przez nauczyciela instrumentu głównego. Egzamin końcowy składa się 

z dwóch części: 

1) część techniczna obejmująca: gamy, pasaże, etiudy lub inne elementy określone 

w programach nauczania poszczególnych instrumentów 

2) część artystyczna obejmująca pozostały repertuar 

18. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen: 

1) ocena na I semestr ustalona przez nauczyciela 

2) ocena z części technicznej egzaminu końcowego 

3) ocena z części artystycznej egzaminu końcowego 

§ 7 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia 

na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. 

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności przekraczającej połowę odbytych zajęć 

z danego przedmiotu uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych na prośbę ucznia lub jego 

rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu głównego przeprowadza komisja w składzie i według 

procedury takiej jak w przypadku egzaminu promocyjnego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza dyrektor szkoły i nauczyciel 

uczący danego przedmiotu w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Formę egzaminu określa nauczyciel przeprowadzający egzamin w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły. Termin egzaminu ustala dyrektor szkoły nie później niż w dniu poprzedzającym 

zakończenie zajęć lekcyjnych, następnie informuje się o tym ucznia i jego rodziców. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowych terminie 

wyznaczonym przez dyrektora. 

8. Z egzaminu sporządza się protokół, zawierający skład komisji egzaminacyjnej, datę 

egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne 
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prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach uczniach. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen. 

9. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych lub brak zaliczenia z tych 

zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy wyższej, ani na ukończenie szkoły. 

10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”, który to wpis 

jest równoznaczny z oceną negatywną. 

11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem 

możliwości przystąpienia przez ucznia do egzaminu poprawkowego i możliwością złożenia 

zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

12. Uczniowi realizującemu indywidualny program lub tok nauki wyznacza się egzamin 

klasyfikacyjny na podstawie odrębnych przepisów. 

 

§ 8 

Promowanie 

1. Polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i 

obejmuje podjęcie uchwał o: 

1) promowaniu uczniów lub ukończeniu przez nich szkoły, 

2) wyróżnieniu i nagrodzeniu uczniów. 

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli otrzymał pozytywne roczne 

oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Oceną pozytywną dla zajęć edukacyjnych realizowanych w szkole jest ocena wyższa od 

oceny niedostatecznej za wyjątkiem zajęć edukacyjnych, dla których oceną pozytywną jest 

ocena wyższa od oceny dopuszczającej:  

1) kształcenie słuchu, 

2) instrument główny. 

§ 9 

Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z 

jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 

poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie 

pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor 

szkoły. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza co najmniej trzyosobowa komisja powołana przez 

dyrektora, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
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3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego w przypadku 

współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego; 

4) nauczyciel lub nauczyciele prowadzący te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, 

a w przypadku braku odpowiedniej osoby dyrektor szkoły może wyznaczyć innego 

nauczyciela ze szkoły lub z poza szkoły. 

5. Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć 

edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez ucznia 

negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana 

w trybie egzaminu promocyjnego. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września. 

10. Roczna, ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, 

z zastrzeżeniem możliwości wniesienia w ciągu 5 dni roboczych zastrzeżenia do oceny. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej. 

12. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, podlega skreśleniu z listy 

uczniów, chyba że na wniosek rodziców Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie 

danej klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia. 

13. W ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz. 

 

§ 10 

Odwołanie od oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 

dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zostały 

ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - 

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. 

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. 

§ 11 

Zwolnienie ucznia z niektórych zajęć 

1. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia, posiadane kwalifikacje 

i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru w szkole na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę, na 

czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o którym 

mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia 

z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te 

zajęcia w innej szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą programową kształcenia 

w zawodach szkolnictwa artystycznego, zwaną dalej "podstawą programową". 

W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia 

w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych. 

5. Dyrektor szkoły, na wniosek pełnoletniego ucznia, może zwolnić go z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował w uczelni treści 

kształcenia odpowiadające treściom nauczania danych zajęć edukacyjnych określonym 

w podstawie programowej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

6. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, o którym 

mowa w ust. 4 i 5 następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego promocyjnego, 

świadectwa ukończenia szkoły artystycznej, dyplomu ukończenia szkoły artystycznej, 

dyplomu ukończenia studiów wyższych, indeksu lub innego dokumentu potwierdzającego 

odpowiednio zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub treści kształcenia 

§ 12 

Skreślenie z listy uczniów 

1. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy wyższej lub nie zdał egzaminu poprawkowego 

podlega skreśleniu z listy uczniów szkoły, chyba że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na 

powtarzanie klasy. 

2. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. 

3. Inne przyczyny skutkujące skreśleniem ucznia z listy uczniów określa Statut szkoły. 
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§ 13 

Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

2. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił powyższych 

warunków, podlega skreśleniu z listy uczniów. 

§ 14 

Wyróżnienia 

1. Uczeń może otrzymać promocję, lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem. 

2. Warunkiem uzyskania wyróżnienia jest otrzymanie przez ucznia: 

a. w klasach 1-3 cyklu 6-letniego oraz w klasie 1 cyklu 4-letniego średniej ocen 5,0 oraz 

co najmniej oceny bardzo dobrej z instrumentu głównego 

b. w pozostałych klasach średniej ocen 4,75 oraz co najmniej oceny bardzo dobrej 

z przedmiotu głównego, 

3. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pasem. 

§ 15 

Postanowienia końcowe. 

1. WSO może być nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek organu 

prowadzącego, nauczycieli, uczniów, rodziców lub dyrektora szkoły. 

 


