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STATUT 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA 

W UNIEJOWIE 

 

 

Podstawy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity)  

(Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia:   

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05 listopada2014r.  

 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły artystycznej. 

b) Ministra Kultury z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

 w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

c) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015r.  

 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowanie 

 uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminowania w publicznych 

 szkołach i placówkach artystyczny (z późniejszymi zmianami). 

d) Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu 

 przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz 

 przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

e) Ministra Kultury z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie zasad wydawania oraz 

 wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, 

 sposobu dokonywania ich sprostowań  i wydawania duplikatów.  

f) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

 15 kwietnia 2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych 

 druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 551). 

g) Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2011 r. 

 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego. 

h) Ministra Kultury z dnia 02 lipca 2014 r. w sprawie podstawy programowej 

 kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. 

i) Ministra Kultury z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia typów szkół 

 artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania.  

j) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

 6 sierpnia 2015 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych  

 i niepublicznych (Dz. U. poz. 1210). 

k) Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 r. w sprawie 

 szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie 

 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

 pedagogicznego. 

l) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły  
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 i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

 wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

m) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych 

 szkołach i placówkach artystycznych. 

n) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

 25 marca 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

 indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego 

 programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących 

 kształcenia ogólnego. 
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA SZKOŁY I INNE INFORMACJE O SZKOLE 

 

§ 1. 

1. Szkoła nosi nazwę „Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie” 

2. Siedziba szkoły mieści się przy  ul. Targowej w Uniejowie. Szkoła posiada oddział      

w Poddębicach z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej           

w Poddębicach  ul. A. Mickiewicza 13/15, 99-200 Poddębice. 

3. Szkoła jest publiczną szkołą muzyczną. Struktura organizacyjna szkoły  obejmuje,             

w cyklu czteroletnim klasy I – IV. 

4. Organem prowadzącym jest Powiat Poddębicki. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru – Centrum Edukacji 

Artystycznej. 

6. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole rozumie się przez to Szkołę Muzyczną I stopnia        

w Uniejowie. 

7. Ustalona nazwa szkoły winna być używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach                   

i stemplach. 

 

 

§ 2. 

1. Szkoła prowadzi naukę w następujących specjalnościach: 

a) flet, 

b) klarnet, 

c) saksofon, 

d) trąbka, 

e) róg, 

f) sakshorn, 

g) puzon, 

h) tuba, 

i) gitara, 

j) fortepian, 

k) akordeon, 

l) perkusja. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 3. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych,    

a w szczególności: 

a) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, 

b) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców  sztuki, 

c) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kontynuowania 

nauki w szkole II stopnia, 

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły, 

e) oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury, 

f) przygotowuje do aktywniej działalności na rzecz kultury w środowisku 

lokalnym. 

§ 4. 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w  § 3 poprzez: 

a) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów 

objętych planem nauczania, 

b) systematyczne dokonywanie oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów                      

w formie przesłuchań lub egzaminów, 

c) organizowanie w roku szkolnym imprez, prezentujących osiągnięcia uczniów 

takich jak: audycje, koncerty, 

d) uczestniczenie w przesłuchaniach i koncertach regionalnych i ogólnopolskich, 

e) nawiązywanie kontaktów ze szkołami i instytucjami kulturalnymi, 

f) organizowanie imprez z udziałem zaproszonych artystów. 

2. Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi działania ogólno - wychowawcze zawarte             

w Programie Wychowawczym Szkoły. 

3. Szkoła współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego poprzez: 

a) organizowanie imprez na terenie miasta i powiatu, 

b) udział uczniów w imprezach kulturalnych, charytatywnych itp. na terenie 

powiatu, 

c) współorganizowanie imprez kulturalnych i innych wymagających oprawy 

muzycznej w ramach procesu dydaktyczno - wychowawczego, 

d) promocję szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły, 

e) informowanie szkół, w których uczą się uczniowie Szkoły Muzycznej                                

o ich osiągnięciach, 

f) udostępnienie mediom informacji o działalności szkoły oraz  osiągnięciach 

edukacyjnych uczniów i nauczycieli, 

g) składanie wniosków o patronat władz miast i gmin powiatu poddębickiego bądź 

starostwa nad imprezami o szerszym pozaszkolnym zasięgu tj. konkursów  
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o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, imprez okolicznościowych, 

spotkań szkoleniowych, warsztatów metodycznych. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 5. 

1. Organami szkoły są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców, 

d) Samorząd Uczniowski. 

 

§ 6. 

Dyrektor szkoły: 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę. 

2. Dyrektor wykonuje obowiązki oraz posiada uprawnienia określone Ustawą z dnia                   

7 września 1991r. o systemie oświaty, a w szczególności: 

a) kieruje szkołą tj. jej bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą, 

b) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

c) dysponuje budżetem szkoły, 

d) odpowiedzialny jest za dydaktyczny, artystyczny i wychowawczy poziom 

szkoły, 

e) zatwierdza plan finansowy szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym, 

f) nadzoruje realizację planu pracy szkoły, 

g) decyduje w sprawach organizacji pracy szkoły, 

h) decyduje o przydziale godzin nauczania i czynności dodatkowych dla 

nauczycieli, 

i) decyduje w sprawie powierzania funkcji wynikających z realizacji planu 

dydaktyczno – wychowawczego i organizacji pracy szkoły, 

j) odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia, 

k) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                         

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

l) decyduje w sprawie przyznawania oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

m) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły nie będących 

nauczycielami. 

n) w celu sprawniejszego zarządzania szkołą Dyrektor może powołać 

wicedyrektora lub kierowników sekcji (po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej oraz określa zakres ich kompetencji), 
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o) odwołuje ze stanowisk kierowniczych (po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego  i Rady Pedagogicznej).                       

3. Dyrektor może  skreślić  ucznia z listy uczniów: 

a) na wniosek ucznia (pełnoletniego)  lub jego rodziców (prawnych opiekunów), 

b) z końcem roku szkolnego na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w związku 

z nieotrzymaniem promocji do następnej klasy, 

c) w przypadkach określonych w Statucie Szkoły, na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej (po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego). 

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

rodzicami i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 7. 

Rada Pedagogiczna: 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające 

ze statutu szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.                    

W posiedzeniu Rady  Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania  

i promowania uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb. Posiedzenia mogą być 

organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub                    

co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

obrad. 

6. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o działalności szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzenie planów pracy szkoły, 

b) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                         

w szkole, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, 

f) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

g) podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  

½ członków, 

h) uchwalanie statutu szkoły albo jego zmian po zapoznaniu się z opinią Rady 

Rodziców. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
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a) organizację pracy szkoły, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień, 

d) powierzanie funkcji kierowniczych (z wyjątkiem Dyrektora), 

e) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                       

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy ponadto: 

a) występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą                                    

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej Dyrektora lub 

innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, 

b) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 

Dyrektora (w tym przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku), lub do Dyrektora  

o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, 

c) dokonanie z własnej inicjatywy oceny sytuacji i stanu szkoły oraz występowanie              

z wnioskami do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego szkołę w  sprawach 

dotyczących podnoszenia jakości pracy szkoły, 

d) zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę 

Pedagogiczną, 

e) zatwierdzenie wniosków nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród                

i wyróżnień oraz kar. 

10. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych      

 z przepisami prawa i zawiadamiania  o tym organ prowadzący szkołę. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

 Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców     

 (prawnych opiekunów)  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

§ 8. 

Rada Rodziców: 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentacje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. 

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców oraz jej działalność określa regulamin Rady 

Rodziców, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) występowanie do rady pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, 

b) współdziałanie z innymi organami szkoły zwłaszcza w zakresie planowania 

wydatków oraz podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych  

środków finansowych, 

c) gromadzenie funduszy pochodzących ze składek rodziców oraz innych źródeł  

w celu wspierania działalności statutowej szkoły. 
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4. Zasady dysponowania funduszami określa regulamin Rady Rodziców. 

§ 9. 

Samorząd uczniowski: 

1. Samorząd Uczniowski tworzony jest spośród wszystkich uczniów szkoły. 

2. Zasady działania samorządu określa uchwalony przez uczniów regulamin,                          

który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski          

i opinie we wszystkich sprawach szkoły,  w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami                                 

i stawianymi wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce, 

c) prawo do organizacji  życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania 

własnych zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 

e) prawo organizowania  działalności kulturalniej, oświatowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym,  

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

g) prawo do udziału przedstawicieli samorządu w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej  lub w pracach komisji. 

§ 10. 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia     

i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci        

i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

2. Zgodę na podjęcie działalności takich  stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor  

Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskiwaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 

§ 11. 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów  szkoły  jest Dyrektor, który 

zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji       

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymanię informacji. 

2. Wszelkie wnioski, uwagi opinie formułowane przez organa szkoły, w ramach                     

ich kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego              

i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej. 

3. Przedstawiciele poszczególnych organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia 

udziału w posiedzeniach innych organów szkoły. 
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§ 12. 

1. Wszystkie spory między organami szkoły rozstrzyga Komisja Statutowa. 

2. W skład Komisji Statutowej wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu szkoły. 

Dyrektor może wyznaczyć spośród nauczycieli lub innych pracowników szkoły 

swojego przedstawiciela. 

3. Komisja Statutowa powoływana jest w przypadku wystąpienia sporu i jej prace trwają 

do czasu rozstrzygnięcia sporu. 

4. Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia                   

jej są ostateczne. 

5. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, 

którego kompetencje naruszono. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 13. 

Zasady ogólne: 

1. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa Dyrektor w arkuszach 

organizacyjnych szkoły na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły. 

Organizację zatwierdza organ prowadzący szkołę, a opiniuje Wizytator Regionalny 

Centrum Edukacji Artystycznej. 

2. Organizacja szkoły zawiera: 

a) imienny wykaz pracowników szkoły z podziałem na: 

 pracowników pedagogicznych, 

 pracowników administracji, 

 pracowników obsługi. 

b) tygodniowy przydział godzin (w rozbiciu na poszczególne przedmioty) zajęć 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, finansowych ze środków przydzielonych 

szkole, 

c) liczbę uczniów w poszczególnych działach, klasach i specjalnościach, 

d) przewidywany podział na grupy, konieczny przy nauczaniu przedmiotów 

zespołowych. 

§ 14. 

1. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych wynikający z organizacji szkoły ustala  i zatwierdza 

Dyrektor  Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły. 

2. Szkoła funkcjonuje w trybie sześciodniowym tygodniu pracy. 
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§ 15. 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

2. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania 

jednostki lekcyjnej, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczany na podstawie 

ramowego planu nauczania. 

3. Podstawowymi formami działalności szkoły są obowiązkowe zajęcia lekcyjne 

indywidualne i zbiorowe, których wymiar określają ramowe plany nauczania oraz 

nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak: szkolne audycje muzyczne                              

i koncerty organizowane przez szkołę. 

§ 16. 

1. Szkoła odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych realizuje zadania 

opiekuńcze: 

a) Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. 

b) Wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem. 

c) Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych (ćwiczeniówek)          

na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły. 

d) Uczniowie mają prawo do korzystania z biblioteki szkolnej. 

e) Uczniowie mają prawo do wypożyczenia ze szkoły instrumentów na zasadach 

określonych przez Dyrektora Szkoły. 

§ 17. 

 

1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia 

zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą 

wyższą. 

§ 18. 

Zasady rekrutacji: 

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej    

I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia jest ukończenie 8 lat i nieprzekraczanie                

16 roku życia. 

2. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie informacje o warunkach rekrutacji, 

programie kształcenia i warunkach nauki w szkole. 

3. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają 

wniosek o przyjęcie do szkoły w terminie od 1 maja do 15 czerwca. 

4. Do wniosku, o którym mowa  w ust. 3 wszyscy kandydaci dołączają zaświadczenia 

wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań                      

do podjęcia nauki w szkole muzycznej. 
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5. Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności. 

6. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji       

do nauki gry na określonym instrumencie. 

7. Szczegółowe daty badania przydatności oraz egzaminów wstępnych ustala Dyrektor 

Szkoły. 

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje 

komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą nauczyciele szkoły. 

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,                         

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły,  

b) przeprowadzanie badania przydatności. 

10. Oceny badania przydatności  dokonuje komisja. 

11. Z przebiegu badania przydatności  komisja rekrutacyjna sporządza protokół 

 obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania 

 przydatności oraz uzyskane  przez nich oceny. 

12. Protokół, o którym mowa w ust.1 jest przechowywany w szkole przez okres  

 kształcenia ucznia. 

13. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 10 komisja rekrutacyjna sporządza listę 

 kandydatów,  którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do szkoły. 

14. Wynik kwalifikujący do szkoły to uzyskanie oceny minimum dobrej (4). 

15. Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikacyjnego, o którym mowa  

w ust.12 podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły. 

16. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym 

 mowa w ust. 14 jest większa niż liczba miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję        

 o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów: 

a) konkurs ocen z badania przydatności, 

b) posiada już umiejętności gry na instrumencie, 

c) możliwości organizacyjnych szkoły, 

d) kandydat przyjęty do szkoły winien zgłosić się na zajęcia w dniu rozpoczęcia 

roku szkolnego, nieusprawiedliwiona nieobecność do dnia 10 września 

powoduje skreślenie  i przyjęcie następnego z listy kandydatów, którzy osiągnęli 

wynik kwalifikujący. 

17. Dyrektor Szkoły ogłasza listę przyjętych do szkoły w terminie do 30 czerwca. 

18. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy 

 wyższej niż pierwsza. 

19. Dla kandydata, o którym mowa w ust.18, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, 

 który ma na celu sprawdzenie, czy  predyspozycje i poziom umiejętności kandydata 

 odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. Egzamin 

 kwalifikacyjny przypada w terminie przeprowadzania badania przydatności. 

20. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest możliwość przyjęcia 

 kandydata do szkoły. 

21. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez 

 dyrektora szkoły spośród  nauczycieli szkoły, a Dyrektor jest jej przewodniczącym. 
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22. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający       

 w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata do klasy 

 wyższej niż pierwsza. Protokół z egzaminu przechowywany jest w szkole przez okres 

 kształcenia ucznia. 

23. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej. 

24. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca 

 zamieszkania ucznia, może on być przyjęty do szkoły w ciągu roku szkolnego. 

25. W przypadku przechodzenia ucznia w trakcie roku szkolnego, egzamin kwalifikacyjny 

 wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Procedura 

 egzaminu kwalifikacyjnego następuje jak określono w ust. 21 i 22. 

26. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie), o których mowa w ust. 18 oraz ust. 23, 

 składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednim zaświadczeniem 

 opisanym w ust. 4. 

27. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których 

 mowa w ust. 18 – 24 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli 

 prowadzących dane zajęcia edukacyjne. 

ROZDZIAŁ V 

UCZNIOWIE SZKOŁY 

§ 19. 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

b) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed 

wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania 

własnej godności, 

c) życzliwego, podmiotowego sposobu traktowania w procesie  

dydaktyczno  –  wychowawczym, 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań, 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, sprawiedliwej, obiektywnej  

i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 

f) korzystania na zasadach ustalonych przez Dyrektora Szkoły z pomieszczeń 

szkolnych, sprzętu, pomocy dydaktycznych, biblioteki. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 

b) w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły przystępować do przesłuchań 

półrocznych oraz egzaminów promocyjnych; w przypadku złego stanu zdrowia 

stwierdzonego przez lekarza lub ważnych powodów losowych termin 

przesłuchania lub egzaminu może zostać przez Dyrektora Szkoły przesunięty, 

c) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów                 

i innych pracowników szkoły, 

d) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, 

e) stosować się do poleceń Dyrekcji Szkoły i nauczyciela prowadzącego zajęcia                 

w kwestii używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 



Strona 13 z 34 
 

3. W szkole nie obowiązują jednolite stroje, jednakże uczeń jest zobowiązany dbać           

o schludny wygląd. 

§ 20. 

1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków uczniowskich przewidziane są następujące 

nagrody: 

a) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela, 

b) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły podania do publicznej wiadomości 

przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, 

c) wyróżnienie wygłoszone przez Dyrektora w czasie uroczystości szkolnych, 

d) dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, 

e) list gratulacyjny do rodziców, 

f) świadectwo z biało - czerwonym  paskiem ( promocja z wyróżnieniem). 

2. Za uchybienia i nieprzestrzeganie obowiązków uczniowskich przewidziane są 

następujące kary: 

a) upomnienie ustne udzielone przez nauczyciela, 

b) nagana udzielona przez nauczyciela podczas zajęć zbiorowych, 

c) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły z podaniem do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. 

3. W przypadku rażącego naruszenia norm współżycia społecznego w szkole oraz        

nieprzestrzegania obowiązków szkolnych wymienionych w par. 20 ust. 2 Rada 

Pedagogiczna może podjąć uchwałę  upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia      

z listy uczniów. 

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od daty 

otrzymania informacji o karze odwołać się pisemnie do Dyrektora Szkoły wnosząc       

o zbadanie zasadności kary i jej zawieszenie na okres badania tj. do 14 dni. 

5. Wykonanie kary, o której mowa w ust. 3 może zostać wstrzymane przez Dyrektora 

Szkoły tylko w przypadku, gdy uczeń otrzyma poręczenie nauczyciela, Samorządu 

Uczniowskiego lub Rady Rodziców. 

6. Szkoła na obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia                  

o przyznanej nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

§ 21. 

Organizacja indywidualnego programu lub toku nauki: 

1. Indywidualny tok nauczania przewidziany jest dla uczniów o wybitnych uzdolnieniach 

muzycznych. 

2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych      

w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego 

uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż 

udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego,  
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kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych 

przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. 

4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być 

klasyfikowany i promowany w czasie całego roku. 

5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie     

co najmniej jednego roku nauki. 

8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

a) pełnoletni uczeń, 

b) rodzice (prawnie opiekunowie) niepełnoletniego ucznia, 

c) nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

9. Wniosek składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu 

głównego tego ucznia w terminie do 30 września. 

10. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia 

 edukacyjne, których dotyczy wniosek, powinien dołączyć informacje 

 o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych 

 osiągnięciach, a także indywidualny program nauki, o którym mowa w ust. 6. 

11. W przypadku gdy nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, którego 

 dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie 

 jest nauczycielem przedmiotu głównego, informacje o których mowa w ust. 10, 

 opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek. 

12. Nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, którego dotyczy wniosek         

 i udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny 

 program nauki  lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, 

 który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

13. Indywidualny program nauki nie może obniżać wymagań edukacyjnych, 

 artystycznych ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy  programowej. 

14. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

 prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel 

 doradca metodyczny, psycholog oraz zainteresowany uczeń. 

15. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, 

 których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki,      

 nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, indywidualny program nauki, o którym 

 mowa w ust. 1, opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego  ucznia, którego dotyczy 

 wniosek. 

16. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny 

 program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej. 
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17. Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić                  

 na indywidualny program lub tok nauki. 

18. Zezwolenie jest udzielenie na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny. 

19. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może  on kontynuować indywidualny 

 program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły. 

20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne  

 zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej 

 szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia. 

21. Jeżeli uczeń o wybitnych  uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

 wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym 

 programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek 

 nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela  uczącego ucznia - 

 dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb,                      

 z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

22. Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku 

 uczęszczania na lekcje  tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może 

 uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, także  na zajęcia w szkole 

 wyższego stopnia za jej zgodą, albo realizować program samodzielnie. Uczeń,                    

 o którym mowa ust. 1, jest kwalifikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

 organizowanego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania 

 uczniów, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

23. W uzasadnionych przypadkach uczniowi mogą być przydzielone nadobowiązkowe 

 zajęcia edukacyjne. 

24. Decyzję o przydzieleniu nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych podejmuje Dyrektor 

 Szkoły na pisemny wniosek ucznia, grupy uczniów, rodziców (opiekunów) lub 

 nauczyciela. 

25. Nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne mogą być przydzielone uczniowi, który osiąga 

 co najmniej dobre wyniki nauczania – średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. 

§ 22. 

Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

1. Za prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej 

odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły. Celem pomocy udzielanej uczniom jest 

wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się, w szczególności 

korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania. 

2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela 

lub rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie 

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć specjalistycznych. 

4. Liczbę uczniów, dla których organizuje się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 

określa Dyrektor Szkoły. 

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  prowadzone są przez nauczyciela właściwego 

przedmiotu. 
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6. Nauczanie w grupach wyrównawczych prowadzone jest w/g obowiązujących w szkole 

programów nauczania. 

7. Kwalifikacji uczniów na zajęcia wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego 

przedmiotu. 

8. O kontynuacji lub zakończeniu udzielania pomocy decyduje dyrektor szkoły                        

na wniosek osób dokonujących kwalifikacji. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub specjalista 

prowadzący zajęcia specjalistyczne zobowiązany jest do dokonania wpisów                    

w dzienniku zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych wg określonego 

wzoru. 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE  I INNI PRACOWNICY SZKOŁY. 

§ 23. 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji. Zakres ich obowiązków 

ustala Dyrektor Szkoły. 

§ 24. 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną – wychowawczą i opiekuńczą. 

2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, wycieczek oraz imprez 

organizowanych przez szkołę, 

b) systematyczne realizowanie programu nauczania, 

c) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego (nauczyciel zobowiązany jest do 

realizacji całości podstawy programowej nauczanego przedmiotu), 

d) wyboru programy nauczania ze szkolnego zestawu programów nauczania, 

uwzględniając możliwości uczniów i wyposażenie szkoły, 

e) właściwie posługiwanie się opracowanym przez siebie programem 

dopuszczonym do szkolnego zestawu programów, 

f) prawidłowy dobór pomocy dydaktycznych w ramach nauczania przedmiotów 

teoretycznych. 

3. Pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły: 

a) nauczyciel jest odpowiedzialny za stan techniczny, prawidłowe zabezpieczenie                

i użytkowanie zgodnie i przeznaczeniem sprzętu powierzonego jego pieczy, 

b) nauczyciel może zgłaszać swoje potrzeby w zakresie sprzętu i pomocy 

dydaktycznych lub ich naprawy do Dyrektora Szkoły, jak również  w zakresie 

strojenia instrumentów muzycznych lub ich naprawy, 

c) nauczyciel odpowiedzialny jest za zorganizowanie sobie pracowni, w ramach 

finansowych możliwości szkoły, 

d) dobór pomocy i środków dydaktycznych ma służyć wspieraniu rozwoju 

psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 
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e) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów  oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów stanowi dla nauczyciela zadania priorytetowe. 

4. Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy 

merytorycznej: 

a) nauczyciel jest zobowiązany  do uczestniczenia w seminariach, wykładach, 

konferencjach,  kursach organizowanych w  szkole lub poza nią, 

b) nauczyciele mogą wchodzić w skład zespołów przedmiotowych lub problemowo 

– zadaniowych; pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 

Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację  przebiegu nauczania, dokonując  wpisów              

w dzienniku lekcyjnym oraz w zbiorczych katalogach ocen. 

6. Nauczyciel przedmiotu głównego dokonuje wpisów w arkuszu ocen oraz wypełnia 

świadectwa promocyjne uczniów swojej klasy. 

7. Współprowadzenie zajęć zespołu instrumentalnego przez dwóch nauczycieli: 

a) zajęcia zespołu instrumentalnego, orkiestry, chóru mogą być współprowadzone 

przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia  w 

ich realizacji, 

b) za organizację i dokumentację przebiegu nauczania odpowiada nauczyciel 

prowadzący wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

8. Do obowiązków nauczyciela należy: 

a) znajomość ogólnego zakresu działań szkoły, 

b) zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami nowoczesnej organizacji 

pracy, 

c) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów i zarządzeń, 

d) wykonywanie pracy w sposób jak najbardziej efektywny, 

e) przestrzeganie tajemnicy służbowej i nieujawnienie informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę, pracowników lub uczniów na szkodę. 

f) znać przepisy i zasady bhp brać udział w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp               

oraz poddawać się wymogom egzaminu sprawdzającego, 

g) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować 

się w tym zakresie do poleceń i wskazówek przełożonych, 

h) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim  

i stosować się do wskazań lekarza, 

i) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem                      

oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, 

j) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, 

k) kształcić i wychowywać dzieci oraz młodzież w umiłowaniu Ojczyzny                          

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 

40 godzin tygodniowo. 

10. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć realizuje pięciodniowy tydzień 

 pracy. Jedynie w wyjątkowych wypadkach Dyrektor Szkoły może ustalić krótszy 

 wymiar tygodnia pracy. 
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§ 25. 

1. Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do sumiennej realizacji zadań 

służbowych określonych w indywidualnym przydziale czynności. 

ROZDZIAŁ VII 

RODZICE 

§ 26. 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych wobec dziecka, 

b) znajomości systemu oceniania, klasyfikacji i promowania,                        

c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów                             

w nauce i przyczyn trudności w nauce, 

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci, 

e) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat 

pracy szkoły. 

2. Formami współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci są w szczególności: 

a) spotkania nauczycieli z rodzicami omawiające zamierzenia  dydaktyczne wobec 

dzieci (udział w konkursach, koncertach, popisach, kursach, seminariach itp.), 

b) udostępnienie informacji na stronie internetowej szkoły przepisów  dotyczących 

oceniania, klasyfikowania i promowania, 

c) wywiadówki oraz rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami  mające na 

celu informowanie o zachowaniu dziecka, postępach w nauce i ewentualnych 

przyczynach trudności w nauce, 

d) doradztwo w sprawach dalszego kształcenia organizowanego w miarę 

posiadanych  przez szkołę możliwości finansowych w postaci: 

 indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami, 

 konsultacji z zaproszonymi konsultami z wyższych uczelni muzycznych, 

 udostępnienie biuletynów informacyjnych dla kandydatów do szkół  

II stopnia, 

 szkolne koncerty i popisy, 

 prowadzenie – zwłaszcza dla młodszych uczniów dzienniczków 

uczniowskich z adnotacjami o przerabianym materiale i ewentualnymi 

informacjami dla rodziców, 

 w razie braku porozumienia w kwestiach spornych z Dyrektorem Szkoły 

i Radą Pedagogiczną, rada rodziców może z inicjatywy własnej lub na 

wniosek organu nadzorującego wyrazić swoją opinię  o pracy szkoły. 

3. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze winny odbywać się w okresie zakończenia okresów. 
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ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 27. 

1. Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposoby oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w szkole. 

2. System określa zasady usprawiedliwienia nieobecności uczniów na zajęciach 

edukacyjnych i egzaminach oraz metody postępowania w przypadku nieobecności. 

§ 28. 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, polegające na rozpoznaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości                             

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględnionych                 

tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

b) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

c) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  

o postępach, trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach uczniów, 

d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metody pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu 

swojego rozwoju. 

§ 29. 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadza się zgodnie z przyjętym 

przez szkołę systemem  wewnątrzszkolnego oceniania. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen 

klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach 

przyjętych w szkole, 

c) ustalenie ocen klasyfikacyjnych końcowych i rocznych z obowiązkowych                        

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych, 

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych, niż przewidywane rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

f) ustalanie innych form prezentacji umiejętności uczniów, 

g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 30. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców    

(prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z  realizowanego przez 

siebie programu nauczania: 

 osobiście, 

 w formie pisemnej. 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

c) sposobach informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o osiąganych 

wynikach: 

 wywiadówka, 

 kontakt telefoniczny, 

 e – mail, 

d) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

e) braku możliwości podwyższania oceny uzyskanej w trybie egzaminu 

komisyjnego. 

2. W każdym roku szkolnym w ciągu pierwszego miesiąca pracy, nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne podają informacje o wymaganiach edukacyjnych 

dotyczących: 

a) materiału nauczania, 

b) systemu oceniania, 

c) organizacji procesu dydaktycznego, 

d) planowania współpracy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, 

e) sposobu współpracy nauczyciela z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

3. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej  o której 

mowa w art. 71b ust. 3b Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych  potrzeb ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specjalistyczne trudności                     

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

4. W przypadku trudności ucznia  w przyswajaniu wiadomości i umiejętności 

wymaganych programem nauczania, nauczyciel jest zobowiązany poinformować 

rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym problemie i propozycji działań 

zaradczych; zaleca się formę pisemną. 

§ 31. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Wszystkie oceny ucznia powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym, w tym: 
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a) z ogólnomuzycznych  zajęć edukacyjnych oceny cząstkowe – co najmniej jedna                  

za każdy dział materiału – winny być wyrażone w stopniach w skali 1 – 6, 

b) z indywidualnych zajęć edukacyjnych comiesięczna ocena za postępy w nauce 

winna być wyrażona w skali 1 – 6. 

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 

ustaloną ocenę. 

4. Prace kontrolne i sprawdziany uczniów powinny byś przechowywane w szkole                      

do końca danego roku szkolnego. 

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 

pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

6. Jawność ocen dotyczy tylko osób bezpośrednio zainteresowanych i nie może stać               

się wiedzą publiczną wychodzącą poza obrady Rady Pedagogicznej. 

§ 32. 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć 

edukacyjnych i artystycznych. 

2. Dyrektor Szkoły zwalnia z zajęć edukacyjnych i artystycznych na podstawie opinii       

o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 

na czas określony w tej opinii. 

3. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”. 

§ 33. 

1. Klasyfikacja śródroczna i roczna  polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania lub zaliczeniu zajęć,                      

w których uczeń uczestniczył. 

2. Klasyfikacje uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec 

każdego okresu. 

3. Okres pierwszy trwa do początku roku szkolnego do ostatniego  dnia przed przerwą 

półroczną,  nie dłużej jednak niż do 31 stycznia; okres drugi trwa od pierwszego dnia      

po zakończeniu okresu pierwszego do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku 

szkolnym. 

4. Przed końcowym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 

nauczyciele zobowiązani są do poinformowania ucznia i jego rodziców  (prawnych 

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

a) z ogólnomuzycznych  zajęć edukacyjnych na 10 dni przed posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej; o przewidywanej ocenie niedostatecznej obowiązuje pisemna 

forma zawiadamiania 

b) z zajęć edukacyjnych, z których ocena ustalana jest komisyjnie na egzaminie – 

bezpośrednio po egzaminie. 

5. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali: 
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a) stopień celujący – 6 oznacza, że  osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza 

wymagania edukacyjne. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych    i praktycznych uwzględniających w przyjętym i realizowanym 

programie nauczania w danej klasie. Osiąga sukcesy na konkursach, 

przesłuchaniach i przeglądach w zakresie przedmiotów artystycznych, zostając 

laureatem lub kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, 

ogólnopolskim. 

b) stopień bardzo dobry – 5 oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiedzy                             

i umiejętności określony w przyjętym i realizowanym programie nauczania  

w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami  

i wiadomościami. Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne 

objęte przyjętym i realizowanym programem nauczania w danej klasie, potrafi 

zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów. 

c) stopień dobry – 4 oznacza, że uczeń nie opanował w pełni wiadomości 

określonych w przyjętym i realizowanym programie nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania ujęte  

w podstawie programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. 

d) stopień dostateczny – 3 oznacza, że uczeń opanował wiadomości i umiejętności 

określone w przyjętym i realizowanym programie nauczania w danej klasie                          

na podstawowym poziomie treści zawartych w podstawie programowej. 

Rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne  o średnim 

stopniu trudności. 

e) stopień dopuszczający – 2 oznacza, że uczeń ma trudności z opanowaniem 

wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej (na poziomie 

podstawowym), ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu nauki (z wyjątkiem 

przedmiotu głównego, zespołu w dziale muzykowania zespołowego oraz zajęć 

teoretycznych). Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe  

o niewielkim stopniu trudności. 

f) stopień niedostateczny - 1 otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości                          

i umiejętności ujętych w podstawie programowej na poziomie podstawowym,  

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie 

wiedzy z tego przedmiotu. 

7. Ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

8. Z nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ocena śródroczna może mieć formę 

zaliczenia. 

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych lub nieuzyskanie zaliczenia 

tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub                            

na ukończenie szkoły. 

10. W szkole nie ustala się oceny z zachowania. 
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§ 34. 

 Opis wymagań, poszczególne oceny dla grup przedmiotów i specjalności zawarty jest  

w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

§ 35. 

1. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne                         

za wyjątkiem ocen ustalanych przez komisje egzaminacyjną z zajęć  

edukacyjnych - instrument główny. 

2. Do przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję 

egzaminacyjną zwaną dalej ,,komisją”, w skład której wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel ( nauczyciele) pokrewnych lub tych samych zajęć edukacyjnych. 

3. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się według następującej skali: 

a) celujący  - 6  (cel) 

b) bardzo dobry  - 5 (bdb) 

c) dobry  -  4   (db) 

d) dostateczny  - 3  (dst) 

e) dopuszczający  - 2 (dop) 

f) niedostateczny  - 1 (ndst) 

4. 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 edukacyjnych. Na podstawie 

przeprowadzonego egzaminu promocyjnego komisja ustala ocenę ucznia. W przypadku 

różnicy zdań, ocenę stanowi średnia arytmetyczna ocen   wystawionych przez członków 

komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający skład 

komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

6. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły. Ogłoszenie terminów 

winno nastąpić nie później, niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego z nich. 

7. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu 

promocyjnego w wyznaczonym terminie, mogą przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

8. Rada pedagogiczna może zwolnić  ucznia z egzaminu promocyjnego, o którym mowa         

w ust. 1, w następujących przypadkach: 

a) choroby wymagającej dłuższej rekonwalescencji uniemożliwiającej 

przygotowanie się ucznia do egzaminu promocyjnego w ostatnim tygodniu ferii 

letnich, 

b) na wniosek nauczyciela jeżeli uczeń w okresie krótszym, niż  6 tygodni przed 

egzaminem uczestniczył w konkursie regionalnym, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, a program obejmował co najmniej 3 utwory lub  

w przypadku utworów cyklicznych - 2 utwory, 
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c) w przypadku zwolnienia ucznia z egzaminu promocyjnego ocenę – zgodnie  

z ust. 1 – wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

d) zwolnienie z egzaminu promocyjnego może wystąpić najwyżej dwukrotnie                            

w danym cyklu kształcenia i nie może dotyczyć  klasy programowo najwyższej, 

e) laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie 

przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji 

Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych ocenę 

celującą roczną a w przypadku instrumentu głównego, są zwolnieni z egzaminu 

promocyjnego. 

§ 36. 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku gdy jego nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych są usprawiedliwione, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieklasyfikowania  ucznia z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami 

losowymi, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin rocznego egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły. 

5. Egzamin klasyfikacyjny, nie może odbyć się później, niż w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. 

6. 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

skład komisji albo nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, treść 

egzaminu (pytania egzaminacyjne lub program) oraz ocenę ustaloną przez komisję lub 

nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację                  

o odpowiedziach  ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w I okresie o konieczności przeprowadzenia  

egzaminu klasyfikacyjnego decyduje nauczyciel prowadzący dany przedmiot. 

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji  

przebiegu   nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany.” 

ORGANIZACJA INDYWIDUALNEGO  

PROGRAMU LUB TOKU NAUKI 

§ 37. 

1.  Indywidualny tok nauczania przewidziany jest dla uczniów o wybitnych uzdolnieniach 

muzycznych. 

2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych              
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w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego 

uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

3.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż 

udział w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, 

kilku lub wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych, 

przewidzianych  

w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. 

4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być 

klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki,             

o którym mowa w ust. 6. 

6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

7.  Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki. 

8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

a) pełnoletni uczeń; 

b) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia; 

c) nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu 

głównego tego ucznia. 

10.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia 

 edukacyjne, których dotyczy wniosek, powinien dołączyć informacje  

 o predyspozycjach i możliwościach ucznia oraz o jego dotychczasowych 

 osiągnięciach, a także indywidualny program nauki, o którym mowa w ust. 6. 

11.  W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, 

 których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub  tok 

 nauki, nie jest nauczyciel przedmiotu głównego, informacje, o których mowa w  ust. 

 4, opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek. 

12. Wniosek o którym mowa musi być złożony nie później niż w dniu poprzedzającym 

 dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

13. Nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek         

 o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny 

 program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, 

 który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

14.  Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych 

 ustalonych dla danej klasy i wynikających z podstawy programowej. 

15. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

 prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel 

 doradca metodyczny, pedagog, psycholog oraz zainteresowany uczeń. 
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16.  W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, 

 których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program 

 nauki, nie jest  nauczyciel przedmiotu głównego, indywidualny program nauki,  

 o którym mowa w ust. 1, opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego 

 dotyczy wniosek. 

17. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny 

 program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej. 

18.  Dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej, może zezwolić na 

 indywidualny program lub tok nauki. 

19.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, jest udzielane na czas określony, nie krótszy       

 niż jeden rok szkolny. 

20.  W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny 

 program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły. 

21.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne 

 zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej 

 szkole albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia. 

22.  Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

 wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym 

 programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może - na wniosek 

 nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia - 

 dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb,                   

 z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

23.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauczania może być zwolniony z obowiązku 

 uczęszczania na lekcje tego przedmiotu (przedmiotów) do właściwej klasy i może 

 uczęszczać na zajęcia do klasy programowo wyższej, także na zajęcia w szkole 

 wyższego stopnia za jej zgodą, albo realizować program samodzielnie. Uczeń,  

 o którym mowa w ust. 1 jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, 

 organizowanego zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania 

 uczniów, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem. 

§ 38. 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mogą organizować inne formy 

weryfikacji umiejętności uczniów. 

2. Dla ucznia, którego nieobecności przekroczyły połowę zajęć edukacyjnych w danym 

okresie, przystąpienie do przesłuchania rocznego jest równoznaczne z przystąpieniem 

do egzaminu klasyfikacyjnego. 

3. Nauczyciele ogólnomuzycznych zajęć edukacyjnych mogą organizować sprawdziany  

na zakończenie pełnego cyklu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych. 

§ 39. 

1. Nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i egzaminach powinny być 

usprawiedliwione. 

2. Usprawiedliwienie nieobecności  ucznia na egzaminie może nastąpić na podstawie: 
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a) zwolnienia lekarskiego, 

b) pisemnego zaświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) o wypadku losowym 

uniemożliwiającym przystąpienie do egzaminu, 

c) innych dokumentów potwierdzających niemożność przystąpienia do egzaminu. 

3. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych może nastąpić                   

w formie: 

a) osobistego usprawiedliwienia ucznia w przypadku pojedynczych nieobecności, 

b) pisemnego usprawiedliwienia od rodziców (prawnych opiekunów), 

c) pisemnego usprawiedliwienia od pełnoletniego ucznia, jeżeli jego rodzice,             

(opiekunowie) złożą osobiście u dyrektora szkoły pisemną deklarację  

o zgodzie na wymienioną formę usprawiedliwienia. 

§ 40. 

1. W przypadku częstych lub przedłużających się nieobecności na zajęciach edukacyjnych 

szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałej 

sytuacji. 

2. W przypadku nieusprawiedliwienia nieobecności ucznia na czterech kolejnych 

zajęciach edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany poinformować o tym Dyrektora 

Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o jego 

nieobecności. 

4. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor wysyła 

ponowny monit wraz z żądaniem osobistego wyjaśnienia przez rodziców        

(prawnych opiekunów ) nieobecności ucznia. 

5. W przypadku dalszego braku reakcji ze strony rodziców (prawnych opiekunów)                   

i dalszej nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych dyrektor kieruje pismo do 

rodziców (prawnych opiekunów) wraz z zawiadomieniem, iż dalszy brak 

usprawiedliwienia nieobecności ucznia spowoduje skreślenie go z listy uczniów                   

po upływie dwóch tygodni od daty wysłania pisma. 

§ 41. 

1. Uczeń, który bez usprawiedliwienia nie zgłosił się na egzamin podlega skreśleniu             

z listy uczniów. 

2. Uczeń, który opuścił ponad 50 % zajęć lekcyjnych z danego przedmiotu 

obowiązkowego, nie usprawiedliwił nieobecności i nie wystąpił o egzamin 

klasyfikacyjny podlega skreśleniu z listy uczniów. 

3. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów na wniosek rodzica, (opiekuna prawnego)             

lub pełnoletniego ucznia. 

4. Skreślenia dokonuje Dyrektor Szkoły w trybie decyzji administracyjnej. 

5. O skreśleniu  ucznia z listy Dyrektor powiadamia Radę Pedagogiczną na najbliższym 

posiedzeniu. 
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6. Od decyzji Dyrektora o skreśleniu ucznia z listy uczniów z powodu nieobecność               

nie uzasadnionych wypadkami losowymi przysługuje uczniowi lub jego rodzicom             

(prawnym opiekunom) odwołanie się do Rady Pedagogicznej. 

§ 42. 

1. Promowanie polega na zatwierdzaniu przez Radę Pedagogiczną wyników klasyfikacji 

rocznej i obejmuje podjęcie uchwał o: 

a) promowaniu uczniów do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły, 

b) promowaniu uczniów poza normalnym trybem, 

c) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów, 

d) skreśleniu z listy uczniów. 

§ 43. 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą            

od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2. Uczeń, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ocenę 

klasyfikacyjną wyższą od dopuszczającej z zajęć edukacyjnych: 

a) instrument główny, 

b) kształcenie słuchu. 

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i ocenę co najmniej bardzo dobrą                    

z instrumentu głównego, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej                        

w wyróżnieniem. 

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

o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane                 

z tych zajęć. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA 

§ 44. 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalanie ocen 

klasyfikacyjnych. 

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec okresu. 

3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów ogólnomuzycznych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej 

oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących. 

4. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych - instrument główny, ustala  

komisja egzaminacyjna. 

5. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję 

egzaminacyjną, w skład której wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły, 
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b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel (nauczyciele) pokrewnych lub tych samych zajęć edukacyjnych. 

§ 45. 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i cząstkowe ustala się według skali: 

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

e) 2 

f) 1 

OCENIANIE BIEŻĄCE 

§ 46. 

1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie z przedmiotów ogólnomuzycznych są: 

a) sprawdziany pisemne, 

b) praca i aktywność na lekcji, 

c) odpowiedzi ustne, 

d) praca domowa, 

e) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, jeżeli jest obowiązkowy, 

f) dodatkowe prace związane z tematyką przedmiotu – po uzgodnieniu                                   

z nauczycielem. 

2. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie z przedmiotów artystycznych są: 

a) praca i aktywność na lekcji, 

b) systematyczność w przygotowaniu się  na zajęcia, 

c) występy publiczne na audycjach i koncertach szkolnych, 

d) udział w koncertach i konkursach zewnętrznych, 

e) przesłuchania i egzaminy. 

§ 47. 

1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być 

dokonywane systematycznie. Bieżące oceny ustala się wg § 45. 

2. Oceny bieżące można odnotowywać w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej lub 

skrótami literowymi. 

3. Dopuszcza się używanie znaku (+ plus) lub (- minus) przy ocenach cząstkowych. 

4. Oceny klasyfikacyjne zarówno w dziennikach, jak i protokołach egzaminów 

promocyjnych, poprawkowych i klasyfikacyjnych wpisuje się słownie, w pełnym 

brzmieniu: 

a) dzienniki lekcyjne, 

b) protokoły przesłuchań i egzaminów. 

5. Wszystkie oceny ucznia wpisuje się do dziennika lekcyjnego. 
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6. Uczeń, który w wyniku oceniania bieżącego uzyskał ocenę niedostateczną                    

w klasyfikacji śródrocznej, zobowiązany jest do uzupełnienia wiedzy i umiejętności      

w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. Jeżeli nie poprawi 

oceny niedostatecznej nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 

7. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

SPRAWDZIANY PISEMNE 

§ 48. 

1. Wszystkie sprawdziany pisemne, z wyjątkiem tzw. kartkówek czyli sprawdzianu 

obejmującego zakresem maksymalnie trzy lekcje, muszą być zapowiedziane                        

i zapisane w dzienniku lekcyjnym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Pisemne prace klasowe obejmujące większe partie materiału, powinny być poprzedzone 

lekcją powtórzeniową. 

3. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni 

od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. 

4. Za nieobecność na sprawdzianie uczeń nie może otrzymać oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę 

niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. 

Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych 

uczniów. 

6. W tygodniu trwania egzaminów promocyjnych z instrumentu głównego uczniowie 

zwolnieni są ze sprawdzianów pisemnych. 

ZADANIA DOMOWE 

§ 49. 

1. Uczeń ma obowiązek wykonywać wszystkie zadania domowe. 

2. Zadania domowe uczeń zobowiązany jest oddawać do kontroli w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

3. Zadania domowe uczeń ma obowiązek przygotować samodzielnie. Zabronione jest 

korzystanie z prac wykonywanych przez innych uczniów lub osoby dorosłe. 

4. Ocena z zadania domowego jest wpisywana do dziennika i stanowi ocenę składową 

oceniania bieżącego. 

NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI 

§ 50. 

1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie nie częściej niż dwa razy                 

w okresie. 

2. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych nauczyciel 

odnotowuje w dzienniku lekcyjnym symbolem ,,np”. 
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3. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej 

usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika 

lekcyjnego na życzenie ucznia. 

4. Nie ocenia się negatywnie w dniu powrotu do szkoły po nieobecności związanej                  

z uczestnictwem w pozaszkolnych konkursach artystycznych. Ocenę pozytywną 

nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenia ucznia. 

5. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej              

(wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę 

pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 

§ 51. 

Ogólne zasady poprawiania bieżących ocen niezadawalających: 

1. Uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w formie i terminie uzgodnionym                         

z nauczycielem. 

2. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń może przystąpić jeden raz                  

do zaliczenia zaległego materiału nauczania w formie i terminie uzgodnionym                  

z nauczycielem. 

3. Na ocenę ostateczną składa się ocena pierwotna i ocena z poprawy. 

§ 52. 

1. Ustalona przez nauczyciela i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną ocena 

klasyfikacyjna  roczna niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

2. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego 

nie może być zmieniona. 

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał łącznie nie więcej, niż jedną ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z zajęć 

edukacyjnych takich jak: 

a) instrument główny, 

b) kształcenie słuchu. 

4. W wyjątkowych, usprawiedliwionych przyczynami losowymi przypadkach Rada 

Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

5. Egzaminu poprawkowego nie mogą zdawać uczniowie klasy programowo najwyższej. 

6. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego podejmuje Rada Pedagogiczna 

na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie później,                       

niż  w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

8. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje komisję       

w składzie: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) nauczyciel prowadzący, 

c) nauczyciel prowadzący takie same  lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
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9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza  się protokół zawierający: 

skład komisji, termin egzaminu, treści egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.           

Do protokołu załącza się pisemne prace  ucznia  lub zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przestąpić                        

 do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego 

 egzaminu w innym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły. 

§ 53. 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości            

i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej lub pisemnej i ustnej oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

3. W skład komisji wchodzą: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jeżeli uczeń lub rodzice prawni 

opiekunowie nie złożą wniosku o wyłączenie nauczyciela z prac komisji), 

c) dwóch nauczycieli z  innej szkoły muzycznej, prowadzących takie same lub 

pokrewne zajęcia edukacyjne. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) skład komisji, 

b) terminu sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające lub program, wynik sprawdzianu oraz ustaloną 

ocenę. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Do protokołów dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o udzielonych 

odpowiedziach ucznia. 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu                  

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

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

 

§ 54. 

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy uczniów, 

chyba, że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 

2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę 

tylko jeden raz. 
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§ 55. 

1. Uczeń kończy Szkołę Muzyczną I stopnia w Uniejowie, jeżeli na zakończeniu klasy 

programowo najwyższej spełni warunki określone w § 44. ust.1 - 2. 

2. Uczeń który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełni warunków 

określonych w § 44 i nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy 

uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtórzenie przez niego klasy. 

§ 56. 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych 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 ocenę co najmniej bardzo dobrą z instrumentu głównego kończy 

szkołę z wyróżnieniem. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen, o 

której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 

zajęć. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§57. 

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, 

realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela 

oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

a) Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele, rodzice inni 

pracownicy szkoły. 

b) Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć 

lekcyjnych i godzinę po ich zakończeniu. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§58. 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

a) Metalowej okrąglej małej i dużej zawierającej w środku godło państwa,  

a w otoku napis: Szkoła Muzyczna I stopnia w Uniejowie 

b) Podłużnej zawierającej treść: Szkoła Muzyczna I Stopnia w Uniejowie  

ul. Targowa 21. 99-210 Uniejów tel.063 288-81-64, REGON 731506707 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie                     

z odrębnymi przepisami. 

3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej regulują odrębne 

przepisy. 
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4. Wszyscy pracownicy i uczniowie Szkoły oraz jej organy mają dostęp do przepisów 

prawnych dotyczących spraw szkolnych, jakie są w posiadaniu Szkoły. 

5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Statutu 

Szkoły. 

6. Postanowienia niniejszego Statutu w zależności od zmian przepisów prawa mającego 

związek z jego treścią, jak również na skutek zmian organizacyjnych i merytorycznych 

Szkoły mogą być zmienione przez Radę Pedagogiczną. 

 

Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 29 listopada 2016 roku. 
 

 

 


