Załącznik nr 1

Wewnątrzszkolny System Oceniania
w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. „Akolada”
opracowany na podstawie 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 (Dz.U. z 2015 r. Poz. 1258).
Uwagi wstępne
§ 1. 1. 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.
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.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i innych zajęć
edukacyjnych;
2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i innych 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.
4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o:
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1)

wymaganiach

edukacyjnych

niezbędnych

do otrzymania przez ucznia poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 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.
5. Informacje wymienione w pkt. 4 zostają udzielone rodzicom i uczniom na podczas pierwszych
zajęciach lekcyjnych w pierwszym miesiącu nauki w danym roku szkolnym
6. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb ucznia.
7. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców:
1) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi uzasadnić ustaloną ocenę;
2) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi udostępnić sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne, które przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego.
8. 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.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły.
Ocenianie bieżące
§ 2. 1. W szkole stosuje się następujące formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:
1) test;
2) egzamin promocyjny z instrumentu głównego;
3) przesłuchanie;
4) sprawdzian wykonania pracy domowej;
5) prezentacja indywidualna i zespołowa;
6) obserwacja ucznia;
7) wytwory pracy własnej ucznia;
8) ćwiczenia praktyczne;
9) praca

pozalekcyjna:

koncerty,

popisy,

konkursy;

10) praca samodzielna;
11) praca w zespole;
12) odpowiedź ustna;
13) zadanie domowe;
14) aktywność na zajęciach.

2

2.Sprawdzanie

osiągnięć

i

postępów

uczniów

cechuje:

obiektywizm,

konsekwencja,

systematyczność, jawność.
3.Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest rozpoznawanie jego indywidualnych
predyspozycji, możliwości i uwarunkowań.
4. Bieżące, śródroczne, roczne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji zgodnie
z § 9.
6. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji
zgodnie z § 9.
7. Nauczyciele przedmiotów teoretycznych oraz zajęć grupowych na bieżąco wystawiają oceny
cząstkowe w skali od 1 do 6.
8. Nauczyciele instrumentu głównego i dodatkowego mogą w dzienniku zajęć w rubryce „uwagi”
oceniać w formie opisowej lub za pomocą stopni przygotowanie ucznia do zajęć, jego pracę domową
oraz postępy.
9. 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.
10. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie na wypadek prośby ucznia lub rodzica.
11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, jak i cała inna dokumentacja dotycząca
oceniania są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom na ich prośbę.
12. Sposób udostępniania dokumentacji i termin jest uzgadniany indywidualnie z nauczycielem
prowadzącym dane zajęcia bądź Dyrektorem Szkoły.
13. Uczniowie, u których stwierdzono braki mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe zadania
domowe.
14. Uczeń nieobecny (usprawiedliwiony) na pracy pisemnej z przedmiotów ogólnomuzycznych
pisze pracę w terminie ustalonym przez nauczyciela.
15.Przy ocenianiu bieżącym w dzienniku lekcyjnym można stosować zapis informacji typu:
1) nieobecność – nb;
2) nieprzygotowanie - np.
16.Oprócz znaku cyfrowego można umieszczać w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:
1) zakres materiału,
2) data,
3) forma oceniania.
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17.Rodzice informowani są o postępach i trudnościach uczniów podczas lekcji, po popisach
klasowych, na bieżąco w zeszytach zajęć lub podczas umówionego spotkania z nauczycielem w ciągu
dnia pracy.
18.Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych informują rodziców (opiekunów prawnych)
o postępach i trudnościach uczniów podczas umówionych, indywidualnych spotkań z rodzicem na
pisemny lub telefoniczny wniosek nauczyciela lub rodzica ( opiekuna prawnego).
19. W przypadku współprowadzenia zajęć przez dwóch nauczycieli, wskazany przez dyrektora
szkoły nauczyciel wystawia uczniom oceny bieżące, a po zaopiniowaniu przez nauczyciela
współprowadzącego również oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne.
Klasyfikacja
§ 3. 1. Uczeń szkoły artystycznej podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej (styczeń/luty) i rocznej (czerwiec);
2) końcowej (czerwiec).
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w połowie roku
szkolnego (styczeń).
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych.
4. 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 w szkole artystycznej danego typu.
5. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej
danego typu.
6. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym.
7. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców (np. przez
zapisanie w zeszycie zajęć, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie) o przewidywanych
ocenach klasyfikacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie
egzaminów i wystawiane przez komisję egzaminacyjną.
8. W sytuacji, kiedy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy uczniów nauczyciele są
zobowiązani powiadomić rodziców w formie pisemnej, za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły,
na 30 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
9. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według skali określonej w § 2 ust 4.
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10. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia,
z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję egzaminacyjną.
11. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), za
zgodą Rady Pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie
nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym
wymiaru godzin dla tej klasy, wówczas nie jest on klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych
zajęć:
1) Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego
roku szkolnego;
2) Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku
szkolnego.
3) Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego ucznia
o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
4) W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch
kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.
12. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć
edukacyjnych, a decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez
lekarza lub poradnię specjalistyczną. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
13. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest w styczniu lub z początkiem lutego:
1) ocena z instrumentu głównego ustalana jest przez nauczyciela na podstawie pracy w I semestrze
oraz komisyjnego przesłuchania śródrocznego,

z wyjątkiem

uczniów klas pierwszych,

w których ocenę z instrumentu głównego wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć grupowych ustalana jest na podstawie ocen
bieżących.
14. Klasyfikacja roczna:
1) ocena klasyfikacyjna z instrumentu głównego ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego (maj,
czerwiec) z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, w których ocenę

z instrumentu głównego

wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
2) egzaminy promocyjne z instrumentu głównego mają charakter zamknięty, tzn. odbywają się tylko
w obecności komisji egzaminacyjnej;
3) ocena z przedmiotów teoretycznych i zajęć grupowych ustalana jest przez nauczyciela
prowadzącego zajęcia i uwzględnia w klasyfikacji ocenę śródroczną, oceny bieżące uzyskane
przez ucznia w II semestrze oraz udział w konkursach;
4) ocena z instrumentu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia na
podstawie pracy w obu semestrach;
5) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
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Egzamin promocyjny
§ 4. 1. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę roczną w trybie egzaminu promocyjnego z instrumentu
głównego - z wyjątkiem uczniów klas pierwszych, w tym przypadku ocenę z instrumentu głównego
wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia;
2. Celem przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły wyznacza termin oraz
powołuje komisję w składzie:
1) Dyrektor jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel uczący ucznia;
3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
3. Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej w maju lub czerwcu.
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach według skali określonej w § 2 ust. 4.
5. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane
zajęcia edukacyjne.
6. 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.
7. 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.
8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
9. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może
być zmieniona.
10. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania
artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki zajęć artystycznych.
11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły, do końca danego roku szkolnego.
12. 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. W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych,
z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, laureat jest jednocześnie zwolniony
z tego egzaminu.
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13. W uzasadnionych przypadkach takich jak przyczyny zdrowotne, Rada Pedagogiczna może
zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego, w tym przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala
nauczyciel danego przedmiotu, w oparciu o przebieg pracy ocenianego okresu nauki.
Egzamin klasyfikacyjny
§ 5. 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 edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania, przy czym:
1) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych
może zdawać egzamin klasyfikacyjny;
2) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia
nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców
(opiekunów prawnych);
3) w przypadku ucznia realizującego indywidualny tok nauki lub program nauczania, egzamin
klasyfikacyjny wyznacza się na podstawie odrębnych przepisów.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły,
w której skład wchodzą:,
1)

dyrektor

szkoły

artystycznej

albo

nauczyciel

zajmujący

w

szkole

artystycznej

inne

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego– w przypadku współprowadzenia
zajęć z zespołu instrumentalnego;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
3. Formę i termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu
z nauczycielem uczącym danego przedmiotu, uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
jednak nie później niż w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej.
4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły.
5. Z egzaminu klasyfikacyjnego 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.
6. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się ewentualne
pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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7. Ocena wystawiona w trybie egzaminu klasyfikacyjnego nie może być zmieniona z zastrzeżeniem
§ 8 oraz w trybie odwołania na podstawie ewentualnych uchybień dotyczących niezachowania
procedury ustalenia oceny.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Egzamin poprawkowy
§ 6. 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. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego, na pisemny wniosek rodziców lub
prawnych opiekunów, podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację.
3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej,
ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu poprawkowego ustala dyrektor szkoły
artystycznej.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza do końca roku szkolnego komisja, powołana przez
Dyrektora Szkoły, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia
zajęć z zespołu instrumentalnego;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych,
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
7. 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.
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8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych 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. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba,
że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
11. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy, na wniosek
rodziców albo pełnoletniego ucznia.
12. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
14. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego
ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy
lub semestru albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
15. W ciągu całego cyklu kształcenia w Szkole uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
16. 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 z zastrzeżeniem § 8.
Uzyskiwanie ocen wyższych niż przewidywane
§ 7. 1. O przewidywanej ocenie oraz terminie i warunkach jej poprawy nauczyciel ustnie lub
pisemnie informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli:
1) wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
2) wykazuje się aktywnością na zajęciach.
3. Poprawa oceny musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż na
ostatnich zajęciach przez klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
4. O sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje nauczyciel uczący danego
przedmiotu.
5. Ocena może być zmieniona o jeden stopień wyżej, przy czym ostateczna ocena nie może być
niższa niż ustalona wcześniej.
Sprawdzian
§ 8. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły
w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, z wyjątkiem oceny ustalonej przez komisję egzaminacyjną
w trybie egzaminu promocyjnego.
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1) Powyższe zastrzeżenia 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.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości

i umiejętności ucznia, w formie

praktycznej, pisemnej lub ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną. Formę sprawdzianu ustala
Dyrektor.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim
uczniem.
4. Sprawdzian przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)

dyrektor

szkoły

artystycznej

albo

nauczyciel

zajmujący

w

szkole

artystycznej

inne

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego – w przypadku współprowadzenia
zajęć z zespołu instrumentalnego;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Nauczyciel, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 i 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się ewentualne pisemne prace ucznia.
8. Protokoły, o których mowa w ust. 6 i 7, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły
stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
9. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny
ustalonej wcześniej, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia
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zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym
przypadku ocena ustalona przez komisje jest ostateczna.
Promowanie
§ 9. 1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej
klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem w ramach indywidualnego toku nauczania;
3) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny
klasyfikacyjne

wyższe

od

stopnia

niedostatecznego

ze

wszystkich

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:
1) rytmika z kształceniem słuchu;
2) kształcenie słuchu;
3) kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi;
4) podstawy kształcenia słuchu;
5) instrument główny;
6) zespół instrumentalny.
4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz z przedmiotu głównego otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą,
otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
5.

Uczeń

kończy

szkołę

artystyczną,

jeżeli

w wyniku

klasyfikacji

końcowej

otrzymał

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz z przedmiotu głównego otrzymał ocenę
co najmniej bardzo dobrą - kończy Szkołę z wyróżnieniem.
7. Uczniowi, który uczęszczał na inne zajęcia edukacyjne (nadobowiązkowe), wlicza się do średniej
ocen, oceny klasyfikacyjne roczne uzyskane z tych zajęć, przy czym negatywna ocena klasyfikacyjna
roczna z tych zajęć lub brak klasyfikacji nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub
ukończenie Szkoły.
8. Rada pedagogiczna, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na
realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy
w szkolnym planie nauczania, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin
nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
9. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 30 września danego
roku szkolnego.
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10. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku
szkolnego.
11. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego
ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem
przyczyny.
12. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu
dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć.
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