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Statut 

 
Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego 

w Lublinie 

 
tekst jednolity 

 

 
 

Podstawa prawna:  

Art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

 (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

 

 

 

 

 
Tekst jednolity Statutu Szkoły Muzycznej II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie został 

wprowadzony przez organ prowadzący – Szkołę Muzyczną I i II st. im. W. Lutosławskiego reprezentowany 

przez Annę Drążkowską, w trybie  Decyzji nr 1/2021/2022 z dnia 07 lutego 2022 roku, z mocą od dnia 

podjęcia przedmiotowej decyzji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania 

czy wykorzystywania, w celach innych niż nadzór pedagogiczny, całości lub części danych zawartych w dokumencie - 

podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2021 roku poz. 1062). 
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Rozdział I 

 

§ 1 

Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie, zwana dalej „szkołą”, jest 

niepubliczną szkołą artystyczną. 

§ 2 

1. Szkoła wchodzi w skład Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego 

w Lublinie, zwanej dalej „zespołem szkół”. 

2. Szkoła posiada wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonej przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz nadane 

uprawnienia szkoły publicznej. 

3. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectw i dyplomów państwowych. 

 

§ 3 

Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy. 

 

§ 4 

Szkoła posiada swoją siedzibę w budynku zlokalizowanym pod adresem: al. Kraśnicka 84, 20-718 

Lublin. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mogą być prowadzone poza siedzibą 

szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 5 

Organem prowadzącym szkołę jest Anna Drążkowska. 

 

§ 6 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest minister właściwy do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Rozdział II 

 

§ 7 

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, 

zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości 

pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.  
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2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania szkołą. 

3. Wymagania wobec szkoły, dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w ust. 1, 

określają odrębne przepisy. 

4. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, 

obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ustalany przez dyrektora szkoły, 

opracowywany na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących 

w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących 

i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, który obejmuje: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 

i rodziców. 

Diagnozę, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub upoważniony 

przez niego pracownik. 

5. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej 

kształcenia w zawodzie muzyk. 

6. Cele i zadania szkoły są spójne z celami kształcenia określonymi w podstawie programowej dla 

poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk, zarówno w zakresie 

wymagań ogólnych jak i szczegółowych, i obejmują wyrabianie u uczniów następujących 

pożądanych kompetencji finalnych w specjalności instrumentalistyka: 

1) posługiwanie się techniką gry, pozwalającą na wykonanie dzieł muzycznych różnych epok 

i stylów w muzyce solowej, kameralnej i orkiestrowej;  

2) właściwe interpretowanie dzieł muzycznych pod kierunkiem pedagoga;  

3) czytanie nut a vista w stopniu wystarczającym do odczytania i wykonania utworu;  

4) samodzielne opracowanie utworów o małym stopniu trudności;  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
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5) łączenie i wykorzystanie w działaniach praktycznych wiedzy z zakresu przedmiotów 

ogólnomuzycznych;  

6) samodzielne wyszukiwanie, dokonywanie wyboru i oceny informacji z zakresu 

przedmiotów ogólnomuzycznych, m.in. wykorzystując technologię informacyjną 

i komunikacyjną;  

7) umiejętność opanowania pamięciowo utworów ze swojego repertuaru;  

8) posiadanie niezbędnych kompetencji do występów publicznych;  

9) publiczne prezentowanie przygotowanego programu artystycznego w grze solowej 

i zespołowej;  

10)  przygotowywanie fragmentów partii orkiestrowych lub partii akompaniamentu;  

11) granie na fortepianie w zakresie elementarnym;  

12)  aktywne uczestniczenie w kulturze, w szczególności w różnych formach życia 

muzycznego. 

7. Szkoła udziela uczniom, a w przypadku uczniów niepełnoletnich również ich rodzicom 

(prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 8 

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, określoną w odrębnych 

przepisach. 

 

Rozdział III 

 

§ 9 

Statut szkoły określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego.  

 

§ 10 

1. Ocenianiu w szkole podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych 

artystycznych. 

2. 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 zawodzie muzyk oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania. 
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§ 11 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które 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 uczniowi do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; 

5) dostarczanie uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, również jego rodzicom 

(prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych i dodatkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli 

są one przewidziane w szkolnym planie nauczania, o którym mowa w §50 ust. 2; 

2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 

artystycznych, o których mowa w pkt. 1; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w §17 ust. 3 i w §54 ust. 

30; 

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych, o których 

mowa w pkt. 1; 

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

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych artystycznych, o których mowa w pkt. 1;  

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania uczniowi, a w przypadku ucznia 

niepełnoletniego również jego rodzicom (prawnym opiekunom), informacji o postępach 

i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

§ 12 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, do dnia 30 września, informują uczniów 

oraz, w przypadku uczniów niepełnoletnich, również ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
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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.  

2. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1,  nauczyciele odnotowują w dziennikach 

lekcyjnych. 

3. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły informuje uczniów oraz, w przypadku 

uczniów niepełnoletnich, również ich rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach 

otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych. 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia. 

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia: 

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

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym; 

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

orzeczenia; 

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

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

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę 

takiego dostosowania na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychologicznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa 

w przepisach wydanych w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, które powinny stworzyć warunki do 

zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności 

wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się. 
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6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi szkoły nie wcześniej 

niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy IV szkoły podstawowej i nie późnej 

niż w czasie, w którym jednocześnie uczęszcza on do klasy VIII szkoły podstawowej. 

7. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia opinia, o której mowa w ust. 6, może być 

wydana także uczniowi, który jednocześnie uczęszcza do klasy VII lub VIII szkoły 

podstawowej lub do szkoły ponadpodstawowej. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje 

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinię rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz informuje o tym rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

8. Kształcenie uczniów, o których mowa w ust. 5, organizuje się w szkole w integracji z uczniami 

pełnosprawnymi, w oddziałach ogólnodostępnych.  

9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. o którym mowa w ust. 5 pkt 1, 

opracowywany jest na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia 

dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy. 

 

§ 13 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru na podstawie opinii o ograniczonych 

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

określony w tej opinii. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których 

mowa w ust. 1, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” 

albo „zwolniona”. 

§ 14 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) śródroczne i roczne; 
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b) końcowe. 

2. 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. 

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji 

zgodnie z § 20 ust. 1 i 2. 

4. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają otrzymania promocji 

zgodnie z § 20 ust. 1 i 2. 

5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i, w przypadku ucznia niepełnoletniego, dla jego 

rodziców (prawnych opiekunów). 

6. Na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również jego rodziców (prawnych 

opiekunów), nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez podanie w formie ustnej wymagań 

edukacyjnych charakteryzujących daną ocenę w kontekście pożądanych kompetencji. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi, a w przypadku ucznia 

niepełnoletniego również jego rodzicom (prawnym opiekunom), przez nauczyciela danych 

zajęć edukacyjnych. 

8. Na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również jego rodziców (prawnych 

opiekunów), dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

zastrzeżeń, o których mowa § 22 ust. 1 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia 

jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w obecności 

dyrektora szkoły. 

§ 15 

1. Uczeń podlega klasyfikacji: 

1) śródrocznej i rocznej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tygodniu 

poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 
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edukacyjnych w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 

zajęć. 

4. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.  

5. Na klasyfikację końcową składają się: 

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

najwyższej; 

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

w klasach programowo niższych. 

6. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych 

w blok przedmiotowy odrębnie ustala się oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

wchodzących w skład tego bloku. 

7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny obejmują następujące kategorie pożądanych 

kompetencji uczniów: 

1) stopień celujący – uczeń: 

a) wie, jak identyfikować różne źródła informacji ze względu na ich rodzaj i cele; 

b) prezentuje wiedzę, organizując oraz oceniając informacje; 

c) posiada i stosuje (wykraczając poza proste odtwarzanie faktów) wiedzę dotyczącą 

kluczowych pojęć i terminów oraz zależności między wiadomościami w ramach 

przedmiotu oraz w kontekstach międzyprzedmiotowych; 

d) identyfikuje różne elementy występujące w danej umiejętności i posługuje się tą 

umiejętnością; 

e) stosuje w sposób twórczy myślenie, uzasadnianie i planowanie oraz rozwiązuje 

problemy w sytuacjach praktycznych; 

f) w procesie myślowym obejmuje analizowanie, syntezowanie, interpretowanie, 

stawianie hipotez, uogólnianie, ocenianie oraz dostrzeganie i tworzenie związków 

między wiadomościami; 

g) rozumie o co jest pytany; sam potrafi stawiać pytania, zaplanować rozwiązanie 

problemu i doprowadzić je do końca; 

h) komunikuje informacje oraz własne opinie i wrażenia w różnych kontekstach oraz dla 

różnych celów; 

i) prezentuje wiedzę, stosując różne środki ekspresji, z zachowaniem adekwatnej 

konwencji; 

j) pracuje zarówno samodzielnie, jak i w grupie, wypełniając różne role; 

k) ocenia własne dokonania oraz swoje funkcjonowanie w zespole; 

l) cechuje się odpowiedzialnością, poczuciem własnej godności i ciekawością 
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poznawczą; 

ł)   postrzega siebie jako osobę uczącą się ustawicznie; 

m) docenia wartość wiedzy i wykazuje zainteresowanie różnymi dziedzinami; 

n) konstruktywnie stosuje zdobytą wiedzę, uczestnicząc w koncertach szkolnych 

i pozaszkolnych oraz osiągając sukcesy w konkursach i innych formach 

współzawodnictwa. 

2) stopień bardzo dobry – uczeń:  

a) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji; 

b) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez lekturę materiałów dotyczących danej 

problematyki; 

c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami oraz umiejętnościami  

w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w ramach treści 

programowych danego przedmiotu; 

d) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych 

wykorzystując wiedzę z różnych przedmiotów oraz dokonywać analizy i syntezy 

materiału rzeczowego; 

e) w twórczy sposób stawia hipotezy, rozwiązuje zadania różnymi sposobami proponując 

wieloaspektowe spojrzenie na badany problem; 

f) wyraża samodzielną ocenę zagadnień i problemów używając rzeczowej argumentacji; 

g) pracuje systematycznie, jest aktywny i wykonuje zadania ponadobowiązkowe; 

h) posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach 

poznawczych; 

3) stopień dobry – uczeń: 

a) korzysta z różnych źródeł informacji; 

b) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne; zadania  

o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela; 

c) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych; samodzielnie 

wnioskuje; 

d) jest aktywny w trakcie zajęć; pracuje systematycznie; 

4) stopień dostateczny – uczeń: 

a) korzysta, pod kierunkiem nauczyciela, z podstawowych źródeł informacji; 

b) pod kierunkiem nauczyciela wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne wymagające 

zastosowania wiedzy podstawowej; 

c) w czasie zająć jest aktywny w stopniu zadowalającym i wykazuje gotowość do 

rozwijania swoich umiejętności; 
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5) stopień dopuszczający – uczeń: 

a) wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o minimalnym stopniu trudności; 

b) potrafi, przy zaplanowanej pomocy konsultacyjnej nauczyciela, nadrobić  

w określonym czasie występujące deficyty wiedzy; 

6) stopień niedostateczny – uczeń: 

a) nie potrafi wykonać zadań teoretycznych i praktycznych o elementarnym stopniu 

trudności; 

b) negatywnie rokuje co do możliwości nadrobienia w określonym czasie, nawet 

z zaplanowaną pomocą konsultacyjną nauczyciela, występujących deficytów; 

c) wymaga powtórzenia działań dydaktycznych. 

8. Laureat ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego 

organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub 

specjalistyczna jednostka nadzoru, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych 

artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. W przypadku zajęć 

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

laureat jest jednocześnie zwolniony z tego egzaminu. 

9. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na tych zajęciach informują ucznia oraz, 

w przypadku ucznia niepełnoletniego, podczas zebrań lub konsultacji również jego rodziców 

(prawnych opiekunów), o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

 

§ 16 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

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

ustalana w trybie egzaminu promocyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Oceny, o których mowa w ust. 1, są ustalane nie później niż w dniu poprzedzającym 

śródroczne i roczne klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. 

3. Uczeń otrzymuje roczne oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promocyjnego z przedmiotu 

głównego. Egzamin promocyjny ma na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w 

zakresie tych zajęć. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do uczniów klas programowo najwyższych. 

5. Egzamin promocyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład 

wchodzą: 

1) dyrektor  lub kierownik sekcji – jako przewodniczący komisji;  

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;  
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3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.  

6. Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.  

7. Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej. 

8. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach według skali określonej w § 14 ust. 2, 

na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali: 

1) stopień celujący – 25 punktów; 

2) stopień bardzo dobry -od 21 do 24 punktów; 

3) stopień dobry – od 16 do 20 punktów; 

4) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów; 

5) stopień  dopuszczający – 11 i 12 punktów; 

6) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów. 

9. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem 

dane zajęcia edukacyjne.  

10. Każda z osób wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o 

której mowa w ust. 10. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia z egzaminu ustala się jako 

średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład 

komisji i zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów 

wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 

punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów. 

11. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się jakość wykonania 

artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych. 

12. Z przeprowadzonego 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 odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów uzyskanych 

przez ucznia z egzaminu. 

13. Protokół, o którym mowa w ust. 12, podpisują osoby wchodzące w skład komisji i stanowi on 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, 
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wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do końca danego roku szkolnego. 

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

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

prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. 

16. Oceny ustalone zgodnie  z ust. 1 i ust. 15 są ostateczne, z zastrzeżeniem §21 ust. 1 oraz §22 

ust. 1. 

17. Oceny ustalone zgodnie z ust. 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem §22 ust. 1. 

 

§ 17 

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

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.  

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

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której 

skład wchodzą: 

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

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również 

z jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub 

mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego z danych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor 
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szkoły. 

9. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocenę 

ustala  się w trybie egzaminu promocyjnego stosuje się odpowiednio przepisy §16 ust. 8-11 i 

13-14. 

10. 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. 

11. Protokół, o którym mowa w ust. 10, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. W 

przypadku pisemnej lub mieszanej formy egzaminu klasyfikacyjnego do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §21 

ust. 1 oraz §22 ust. 1. 

§ 18 

1. Rada pedagogiczna, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, 

może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych dla danej klasy w tygodniowym rozkładzie zajęć, w ciągu dwóch kolejnych lat 

w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej 

klasy, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia. 

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia 15 maja roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek. 

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć wniosek w terminie późniejszym. 

4. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku 

szkolnego. 

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców (prawnych opiekunów) 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. 

6. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu 

dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć. 

7. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden rok. 
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8. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi, o którym mowa w ust. 7, podejmuje rada 

pedagogiczna po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania 

kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi 

okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego, 

2) zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

9. Decyzję, o której mowa w ust. 8, podejmuje się nie później niż do końca roku szkolnego 

w ostatnim roku nauki. 

 

§ 19 

1. Na wniosek lub za zgodą rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub 

nauczyciela prowadzącego artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą 

rodziców albo pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz 

wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji 

administracyjnej.  

2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów 

klasyfikacyjnych. Przepisy §17 ust. 5-12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 20 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co najmniej 

dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

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

dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotów: instrumentu głównego oraz 

kształcenia słuchu. 

3. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w §12 ust. 5 pkt 1. 

4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku 
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klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co 

najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego. 

5. Szkoła wydaje uczniom świadectwa szkolne promocyjne. 

 

§ 21 

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

mowa w §14 ust. 4, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć, z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

negatywnej oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w §16 ust. 3.  

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, do końca 

danego roku szkolnego. Do składu komisji stosuje się odpowiednio przepis §17 ust. 5. 

4. Powołany do składu komisji nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne może 

być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego 

nauczyciela tych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole artystycznej następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

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

Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

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

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

przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.  

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. 

Formę egzaminu poprawkowego z danych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły. 

8. 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. 

9. Protokół, o którym mowa w ust. 8,  podpisują osoby wchodzące w skład komisji. 

W przypadku pisemnej lub mieszanej formy egzaminu poprawkowego do protokołu dołącza 

się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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10.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,  

z zastrzeżeniem §22 ust. 1. 

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

programowo wyższej. 

 

§ 22 

1. Uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również jego rodzice (prawni opiekunowie), 

mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny.  

2. Zastrzeżenia 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.  

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

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz 

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Do składu komisji stosuje się 

odpowiednio przepis §17 ust. 5. 

4. Przepis §21 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) albo pełnoletnim uczniem. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności ucznia w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) albo pełnoletnim uczniem. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 

praktycznej lub mieszanej. Formę sprawdzianu z danych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor 

szkoły. 

8. 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; 
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5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

9. Protokół, o którym mowa w ust. 8, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. W przypadku 

pisemnej lub mieszanej formy egzaminu poprawkowego do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa §14 ust. 4, z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §21 ust. 1. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 23 

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

uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy, biorąc pod 

uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Rada pedagogiczna po poinformowaniu przez dyrektora szkoły rodziców (prawnych 

opiekunów)  albo pełnoletniego ucznia, z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów)  albo pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na powtarzanie przez 

ucznia klasy.  

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przez dniem 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 2,  nie później niż w 

dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

5. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) albo 

pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia 

klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny. 

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

 

§ 24 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa 

w §14 ust. 3 oraz ponadto zdał egzamin dyplomowy, o którym mowa w §26 ust. 1. 
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§ 25 

Uczeń kończy szkołę artystyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał 

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z przedmiotu głównego. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu 

dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej. 

 

§ 26 

1. W klasie programowo najwyższej przeprowadza się egzamin dyplomowy będący formą 

komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów.  

2. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej 

otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w §14 ust. 3, ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Do ucznia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 2, przepis §23 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 27 

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją 

dyplomową”. 

2. Komisję dyplomową powołuje dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru na wniosek 

dyrektora szkoły, złożony nie później niż na 30 dni przed terminem przeprowadzenia 

egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru wyznacza 

przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, 

nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, 

upoważniając przewodniczącego do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków 

komisji. 

3. W skład komisji dyplomowej wchodzą: 

1) przewodniczący komisji; 

2) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;  

3) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem dyplomowym; 

4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn 

nie może wykonywać zadań, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołuje w skład 

komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole jako przewodniczącego 

komisji. 
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5. Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne 

powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w skład 

komisji. 

6. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel 

prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

7. Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza 

przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu 

dyplomowego. 

§ 28 

Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza dyrektor 

szkoły w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów egzaminami w zakresie 

egzaminu maturalnego. 

 

§ 29 

1. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz specjalistycznej jednostki nadzoru.  

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego 

ani w ustalaniu jego wyników. 

 

§ 30 

1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie 

później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów klas 

programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę 

przygotowywania zadań egzaminacyjnych. 

2. Uczeń klasy programowo najwyższej, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – rodzic lub 

opiekun ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu dyplomowego w części 

teoretycznej, informuje dyrektora szkoły, pisemnie w postaci papierowej, o zajęciach 

zdawanych w części teoretycznej egzaminu dyplomowego, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2. 

Informację tę dołącza się do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 31 

1. Egzamin dyplomowy obejmuje: 

1) część praktyczną, polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego w zakresie instrumentu 

głównego, którego program umożliwia ocenę poziomu przygotowania zawodowego; 

dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części wykonywane w różnych 



 

22 

 

terminach; 

2) część teoretyczną z jednych spośród następujących zajęć:  

a) kształcenie słuchu,  

b) harmonia,  

c) historia muzyki,  

d) formy muzyczne. 

2. Część praktyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest dostępna dla publiczności. 

3. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.  

4. Dyrektor szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w części 

teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. a, b lub d, w formie pisemnej 

 

§ 32 

(uchylony) 

 

§ 33 

1. Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych 

egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład zespołu egzaminacyjnego lub zespół 

egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej egzaminu 

dyplomowego. Zadania egzaminacyjne uwzględniają podstawę programową kształcenia 

w zawodach szkolnictwa artystycznego. 

2. W przypadku części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 31 ust. 

1 pkt 2 lit. c, jedno z zadań egzaminacyjnych zawiera przykład dźwiękowy. W przypadku 

części teoretycznej egzaminu dyplomowego z zajęć, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. a, 

b i d, każde z zadań egzaminacyjnych może zawierać przykład dźwiękowy. 

3. Nauczyciel lub zespół egzaminacyjny przygotowują zadania egzaminacyjne i łączą je 

w zestawy, tak aby zestaw zadań egzaminacyjnych pozwalał na ocenę wiedzy i umiejętności 

ucznia. 

4. Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując 

je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. 

5. Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed 

nieuprawnionym ujawnieniem. 

§ 34 

 

1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć, 

o których mowa w §31 ust. 1 pkt 2 lit. a, trwa nie dłużej niż 60 minut, z których 20 minut uczeń 
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otrzymuje na przygotowanie odpowiedzi.  

2. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. a, w 

formie ustnej, trwa nie dłużej niż 30 minut, z których 10 minut uczeń otrzymuje na przygotowanie 

odpowiedzi.  

3. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej z zajęć, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i 

d, w formie pisemnej, trwa nie dłużej niż 60 minut. 

4. Uczeń losuje 1 zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu zadań 

egzaminacyjnych na inny jest niedozwolona. 

5. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem 

egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość 

kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 

Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest równoznaczne z 

odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 

 

§ 35 

1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w §14 ust. 2, 

z uwzględnieniem skali punktowej, o której mowa w §16 ust. 8, ustalając odrębne oceny 

w części praktycznej i w części teoretycznej.  

2. Ocenę części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala zespół 

egzaminacyjny.  

3. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia egzaminacyjne. 

W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne, 

ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, 

wskazany przez przewodniczącego zespołu. 

4. Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez osoby wchodzące 

w skład zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe 

części stopni wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 

0,5 stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni.  

5. W przypadku część praktycznej egzaminu dyplomowego każda z osób wchodzących w skład 

zespołu egzaminacyjnego ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w §16 

ust. 8. Liczbę punktów uzyskaną przez ucznia ustala się jako średnią arytmetyczną punktów w 

ten sposób, że ułamkowe części punktów wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a 

ułamkowe części punktów wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów.  

6. Ocena ustalona z części praktycznej oraz z części teoretycznej egzaminu dyplomowego przez 
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zespół egzaminacyjny jest ostateczna. 

§ 36 

Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał: 

1) w części praktycznej – co najmniej ocenę dostateczną; 

2) w części teoretycznej – co najmniej ocenę dopuszczającą. 

 

§ 37 

Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie 

obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący państwowej komisji 

egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu 

dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia 

egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.  

 

§ 38 

1. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół egzaminu dyplomowego zawierający 

w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz 

poszczególnych zespołów egzaminacyjnych; 

3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne oraz opis realizacji części praktycznej egzaminu; 

6) oceny uzyskane z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu, a w przypadku 

części praktycznej wraz z uzyskaną przez ucznia liczbą punktów.  

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Protokół stanowi załącznik 

do arkusza ocen ucznia. 

 

 

§ 39 

1. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 

albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub części teoretycznej, podlega 

skreśleniu z listy uczniów. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić 

w trybie egzaminu eksternistycznego, organizowanego według oddzielnych przepisów. 

2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo 

przerwał egzamin dyplomowy, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym 
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przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 

września danego roku. 

3. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości albo w części teoretycznej lub części 

praktycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, odpowiednio z całości lub danej 

części egzaminu dyplomowego, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji 

dyplomowej, nie później niż do dnia 30 września danego roku. 

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 

lub jego części w dodatkowym terminie, może przystąpić do egzaminu dyplomowego 

wyłącznie w trybie egzaminu eksternistycznego. 

 

§ 40 

1. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, w przypadku stwierdzenia naruszenia 

przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, może zawiesić egzamin 

dyplomowy, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa 

narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia 

odpowiedzialności uczniów oraz członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Na podstawie 

ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy 

i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może 

nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich jak i poszczególnych uczniów. 

3. Termin ponownego egzaminu dyplomowego ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

4. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze 

stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Rozdział IV 

 

§ 41 

1. Organami szkoły są: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców;  
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4) samorząd uczniowski. 

 

§ 42 

1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom 

szkoły oraz tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów. 

3. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole 

z obligacją przedstawiania radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacji o działalności szkoły;   

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, o której mowa w §7 ust. 7, polegającą na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych; 

5) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu, o którym mowa w §26 ust. 1, 

przeprowadzanego w szkole; 

9) stwarza warunki do działania w szkole stowarzyszeń i innych organizacji, o których mowa 

w § 48 ust. 1; 

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

4. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza 

obiektami należącymi do tej jednostki, określone w odrębnych przepisach. 

5. W ramach zadań, o których mowa w ust. 4, dyrektor szkoły, co najmniej raz w roku, dokonuje 

kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 

należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa 

kierunki ich poprawy. 



 

27 

 

6. Dyrektor szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym    

pracownikom szkoły; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń i nagród określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu 

przedstawiania wniosków wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia oraz 

w zarządzeniu Ministra Kultury w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

7. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach 

określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, 

po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 

8. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami 

i samorządem uczniowskim. 

9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły, 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

 

§ 43 

1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, 

których powierzenia i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę. 

2. W szkole powołany jest inspektor ochrony danych osobowych. 

3. Do zadań inspektora danych osobowych należy: 

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 

danych i doradzanie im w tej sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, 

działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie 

jej wykonania; 
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d) współpraca z organem nadzorczym; 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

 

§ 44 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania. Regulamin działania 

rady pedagogicznej, w tym warunki i sposób wykonywania zadań i realizację uprawnień, 

określa statut szkoły. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, o których mowa w § 48 ust. 1. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po 

zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków 

rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania co 

najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w szkole; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

szkoły. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 

2) wnioski dyrektora  szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, o których mowa 

w §42 ust. 6 pkt 3; 

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego.  

8. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych 

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia 

organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

11. Protokoły zebrań rady pedagogicznej są udostępniane do wglądu członkom organu 

w sekretariacie szkoły. 

12. Osoby biorące udział  w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

§ 45 

1. W szkole może działać rada rodziców, zwana dalej „radą”, która reprezentuje ogół rodziców 

uczniów.  

2. Rada uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności swoją 

wewnętrzną strukturę, tryb przeprowadzania wyborów do organów rady i tryb pracy rady. 

3. Rada może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę 

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły.  

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

 

§ 46 

1. W szkole może działać samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.  

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.  
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3. Samorząd uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa swoją wewnętrzną 

strukturę, tryb przeprowadzania wyborów do organu samorządu i tryb pracy samorządu.  

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.  

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami;  

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;  

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań;  

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;  

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 

z dyrektorem szkoły;  

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

§ 47 

1. Każdy organ szkoły może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją 

opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

2. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga jednoosobowo dyrektor szkoły, 

z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli w sporze jedną ze stron jest dyrektor szkoły, rozstrzygnięcie w sporze wydaje organ 

prowadzący.  

 

§ 48 

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

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej 

i wychowawczej szkoły.  

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, o których mowa 

w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 

warunków tej działalności. 
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Rozdział V 

 

§ 49 

1. Szkoła jest szkołą realizującą wyłącznie kształcenie artystyczne.  

2. Szkoła prowadzi kształcenie na drugim etapie edukacyjnym w specjalności instrumentalistyka 

i daje wykształcenie w zawodzie muzyk (symbol cyfrowy zawodu: 343602).  

3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w obrębie oferty edukacyjnej dla nowego cyklu 

kształcenia w zakresie wygaszania i wprowadzania specjalności oraz rozszerzania spectrum 

specjalizacji.  

4. Usługi edukacyjne świadczone są przez szkołę odpłatnie, przy czym podstawowym 

czynnikiem różnicującym odpłatność jest rachunek ekonomiczny kosztów kształcenia, 

sporządzany przez organ prowadzący szkołę. 

5. Podstawową formą działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne, do realizacji których szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z : 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

6. Okres nauczania w szkole wynosi 6 lat. 

7. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie w danym 

roku kalendarzowym 10 lat oraz nie więcej niż 23 lat. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się 

o przyjęcie do szkoły przez kandydata w wieku powyżej wieku określonego w ust. 7. 

9. Rok szkolny w szkole rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

10. Organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania 

i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz terminy ferii szkolnych i przerw 

świątecznych, określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 50 

1. Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania, z uwzględnieniem 

w szczególności:  

1) tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalonej podstawy programowej z jej obowiązkowymi zestawami celów kształcenia 

i treści nauczania opisanymi w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiadomości, 



 

32 

 

umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla 

zawodu muzyk, uwzględnianych w programach nauczania i umożliwiających ustalenie 

kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunkami realizacji 

kształcenia w zawodzie, w tym zalecanym wyposażeniem w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

oraz minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego. 

2. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas 

tygodniowy rozkład zajęć, zwany dalej „szkolnym planem nauczania”, w którym określa dla 

poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym wymiar godzin odpowiednio: 

1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych; 

2) innych zajęć edukacyjnych artystycznych; 

3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w szczególności na: 

a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych, w tym zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniami wybitnie 

uzdolnionymi, osiągającymi znaczące sukcesy artystyczne, 

b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów. 

3. W szkolnym planie nauczania, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się wprowadzenie innej niż 

w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie 

obozów artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów i warsztatów 

artystycznych, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku 

szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego 

planu nauczania. 

5. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania organizacji zajęć, o której mowa 

w  ust. 4, do arkusza organizacji szkoły należy załączyć szczegółowy harmonogram 

wszystkich planowanych zajęć. 

6. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, po zasięgnięciu opinii organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy 

plan zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy plan zajęć jest opiniowany przez radę pedagogiczną. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym 

czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny czas zajęć ustalony 

w tygodniowym planie zajęć, o którym mowa w ust. 7. 

9. Proces nauczania-uczenia się w szkole ma charakter zajęć zintegrowanych.  
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10. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod 

nadzorem nauczyciela.  

11. W szkole nie obowiązuje system dzwonków. Organizację przerw w zajęciach regulują 

nauczyciele w zależności od potrzeb związanych z realizacją treści podstawy programowej 

i możliwości psychofizycznych uczniów. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod 

nadzorem nauczyciela. 

12. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w grupach międzyoddziałowych, 

międzyklasowych i międzyszkolnych. 

13. Organ prowadzący może udostępniać uczniom szkolne pomieszczenia do nauki wraz 

z niezbędnym wyposażeniem w czasie poza ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć, 

o których mowa w ust. 7. 

14. Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń do nauki, o których mowa w ust. 13, nie posiada 

statusu prowadzonych przez szkołę innych zajęć edukacyjnych niż przewidziane 

w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

15. W czasie korzystania przez uczniów z pomieszczeń do nauki, o których mowa w ust. 13, 

szkoła nie ponosi odpowiedzialności w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

ujętym w odrębnych przepisach. Przedmiotową odpowiedzialność przyjmują rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia, a w przypadku ucznia pełnoletniego sam uczeń. 

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia uczestniczącego w konkursie, 

przesłuchaniu, przeglądzie, turnieju lub olimpiadzie oraz innych przedsięwzięciach w zakresie 

przedmiotów artystycznych na pozaszkolnym etapie ich realizacji. 

17. Zajęcia edukacyjne są prowadzone w szkole z wykorzystaniem nowoczesnych metod, narzędzi 

i technik informacyjno-komunikacyjnych, w tym metod i technik kształcenia na odległość, 

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej proporcji ich czasu do całkowitego 

czasu w szkole oraz dostępu do odpowiedniej infrastruktury informatycznej i oprogramowania. 

 

 

§ 51 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 

wyższych na praktyki pedagogiczne. 

§ 52 

1. Szkoła organizuje bibliotekę szkolną zwaną dalej „biblioteką”. 

2. Biblioteka jest pracownią szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 

dydaktycznych szkoły oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. 
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3. Szkoła nieodpłatnie: 

1) wypożycza uczniom i nauczycielom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające 

postać papierową; 

2) zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do podręczników lub materiałów 

edukacyjnych, mających postać elektroniczną; 

3) przekazuje uczniom i nauczycielom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub 

je udostępnia. 

4. Szkoła nie zatrudnia nauczyciela bibliotekarza. 

5. Szczegółową organizację biblioteki określa jej regulamin. 

 

§ 53 

1. W szkole zatrudniani są nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

2. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która przestrzega podstawowych zasad 

moralnych i spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 

3. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa 

nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, jeżeli nie ma możliwości 

zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji 

wymaganych do zajmowania danego stanowiska.  

4. W uzasadnionych przypadkach w szkole może być, za zgodą ministra właściwego do spraw 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, 

posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia 

danych zajęć. 

5. Szczegółowe prawa pracownicze nauczycieli i innych pracowników niebędących 

nauczycielami określają: 

1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela; 

2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. 

6. Nauczyciele wchodzą w skład sekcji, których zadaniem jest w szczególności systematyczne 

monitorowanie i ewaluacja programów nauczania, jak i osiąganych wyników w ramach ich 

realizacji. 

7. Pracą sekcji kierują kierownicy sekcji powoływani w trybie, o którym mowa w §43 ust. 1. 

8. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz; 
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2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uwzględniających 

potrzeby i zainteresowania uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

9. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną 

i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. 

10. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem opieki nad uczniami w szkole podczas obowiązkowych 

i innych zajęć edukacyjnych, jak i podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej 

terenem; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

11. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, 

materiału edukacyjnego czy materiału ćwiczeniowego lub bez ich zastosowania. 

12. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod 

nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne 

nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego 

podręczników i innych pomocy naukowych. 

13. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację 

programu nauczania. 

14. Nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa 

pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na 

najwyższym poziomie. 

15. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego 

i nauczyciela dyplomowanego;  
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2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust. 8 ustawy Karta 

Nauczyciela. 

16. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela 

dyplomowanego może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po 

upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:  

1) nauczyciela;  

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

3) organu prowadzącego szkołę;  

4) rady rodziców.  

17. Szczegółowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczycieli określają odrębne przepisy. 

18. Nauczyciele są objęci systemem uzyskiwania stopni awansu zawodowego, z ustalonymi 

następującymi stopniami tego awansu: 

1) nauczyciel stażysta; 

2) nauczyciel kontraktowy; 

3) nauczyciel mianowany; 

4) nauczyciel dyplomowany. 

19. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy 

w szkole uzyskuje z mocy prawa stopień nauczyciela stażysty. 

20. Nauczycielowi dyplomowanemu, posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie 

nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany, oraz 

znaczący i uznany dorobek zawodowy na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty 

może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy 

profesora oświaty. 

§ 54 

1. Do szkoły mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania 

rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 

kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinno być dołączone zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dotyczący przyjęcia kandydata do klasy pierwszej, składa 

się w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, 

na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Dyrektor szkoły może wyznaczyć termin dodatkowy składania wniosku, o którym mowa w ust. 
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4, na dni od 1 czerwca do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który 

przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się także do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

7. Dla kandydatów do klasy pierwszej przeprowadza się egzamin wstępny, zwany dalej 

„egzaminem”, z zastrzeżeniem ust. 18. 

8. Egzamin obejmuje:  

1) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych; 

2) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą 

programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe dla szkoły muzycznej I 

stopnia, przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej. 

9. Egzamin ocenia 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. 

10. Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, z uwzględnieniem terminu, 

o którym mowa ust. 4. 

11. Szkoła podaje termin przeprowadzenia egzaminu do publicznej wiadomości co najmniej na 30 

dni przed jego przeprowadzeniem, przez umieszczenie informacji na stronie internetowej 

szkoły. 

12. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym egzaminowi równe i właściwe 

warunki jego przeprowadzenia, polegające w szczególności na: 

1) zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata egzaminu 

wstępnego; 

2) zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata; 

3) zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu 

wstępnego. 

13. W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną 

i wyznacza jej przewodniczącego.  

14. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele szkoły.  

15. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy: 
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1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji; 

2) ustalenie zakresu i tematów egzaminu; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych - w terminie 7 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu.  

16. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje dyrektor szkoły. 

17. W przypadku: 

1) ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza lub semestr 

wyższy niż I; 

2) przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego; 

3) złożenia przez kandydata wniosku, o którym mowa w §1 ust. 2, w trakcie roku szkolnego 

przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.  

18. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy wiedza i umiejętności z zajęć 

edukacyjnych artystycznych odpowiada zakresowi realizacji podstawy programowej 

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, określonej w oddzielnych przepisach, na 

etapie umożliwiającym przyjęcie kandydata do klasy lub na semestr, o który się ubiega. 

19. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub 

mieszanej. Formę egzaminu kwalifikacyjnego z danych zajęć edukacyjnych artystycznych 

ustala dyrektor szkoły. 

20. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku 

o przyjęcie do szkoły. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły. 

21. Dyrektor szkoły powiadamia odpowiednio kandydata lub ucznia  o terminie, warunkach 

i trybie przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego. 

22. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję 

kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego 

23. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele szkoły 

24. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy: 

1) sporządzenie protokołu egzaminu kwalifikacyjnego, zawierającego w szczególności 

ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata lub ucznia; 

2) przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły. 

25. W przypadkach, o których mowa w ust. 18, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

26. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności 

kandydata albo ucznia, zawartej w protokole, o którym mowa w ust. 24 pkt 1, podejmuje 

decyzję o przyjęciu kandydata lub ucznia do danej klasy, na dany semestr lub rok 

kształcenia. 
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27. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych wynikające 

z okoliczności, o których mowa w ust. 18, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez 

nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne. 

28. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr po 

dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, 

na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu 

nauczania ucznia. 

29. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny, 

zorganizowany według oddzielnych przepisów.  

30. Przepis ust. 17 stosuje się odpowiednio. 

31. Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie: 

1) poradnictwo, które obejmuje w szczególności informowanie o zasadach rekrutacji, 

programie kształcenia i warunkach nauki w szkole; 

2) działalność konsultacyjną,  w tym w formie zajęć praktycznych. 

32. Cywilnoprawne regulacje korzystania ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego 

również jego rodziców (prawnych opiekunów), z usługi edukacyjnej w szkole, w tym 

warunki płatności, zawarte są w umowie o kształcenie ucznia w szkole. 

33. Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 

sprawuje organ prowadzący szkołę, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

34. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.   

 

 

Rozdział VI 

 

§ 55 

1. W praktyce szkolnej mają zastosowanie zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także wskazania zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

2. Uczeń w szkole  ma prawo do zapewnienia uczenia się i wychowania w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa, a w szczególności do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny, ochrony 

zdrowia i  pracy; 

2) zapewnienia poszanowania własnej godności oraz bezpieczeństwa i ochrony przed 

wszelkimi formami zła, zagrożenia i patologii, w tym przemocy fizycznej i psychicznej; 

3) zapewnienia dostępu do informacji, w tym podejmowania działań zabezpieczających 

uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych; 

5) wszechstronnego rozwoju swojej osobowości, w tym rozwijania własnych zainteresowań, 

zdolności i talentów; 

6) prywatności, równości i podmiotowego traktowania; 

7) jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji o wymaganiach edukacyjnych; 

8) korzystania z poradnictwa zawodowego. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego 

również jego rodzicom (prawnym opiekunom), przysługuje prawo złożenia skargi do dyrektora 

szkoły. 

4. Zasadność skargi bada jednoosobowo dyrektor szkoły, z obligacją wydania decyzji w sprawie 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.  

5. Od decyzji uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również jego rodzicom (prawnym 

opiekunom), przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia decyzji. 

6. Uczeń w szkole ma w szczególności obowiązek: 

1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego 

zachowania się podczas tych zajęć; 

2) przestrzegania statutowych regulacji prawnych dyscyplinujących proces edukacyjno- 

wychowawczy; 

3) usprawiedliwiania, w formie zwolnienia lekarskiego albo pisemnego lub ustnego 

oświadczenia, w przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenia rodziców (prawnych 

opiekunów), nieobecności na zajęciach edukacyjnych; 

4) dbania o schludny wygląd; 

5) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

elektronicznych na terenie szkoły. 

7. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent powinien osiągnąć następujące efekty kształcenia:  

1) szanowanie dziedzictwa kulturowego własnego i innych narodów; 
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2) przestrzeganie zasad kultury i etyki, prawa autorskiego oraz innych aktów prawnych 

związanych z ochroną dóbr kultury; 

3) znajomość historii dziedziny artystycznej, w obszarze której działa; 

4) posiadanie wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań praktycznych w dziedzinie 

artystycznej, którą reprezentuje; 

5) znajomość związków między swoją i innymi dziedzinami sztuki; 

6) aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym; 

7) prezentację swoich dokonań; 

8) kreatywną realizację zadań, z wykazywaniem się wrażliwością artystyczną; 

9) umiejętność ocenienia jakości wykonywanych zadań; 

10) realizację indywidualnie i zespołowo zadań i projektów artystycznych w zakresie 

wyuczonej specjalności; 

11) pracę w zespole w ramach przydzielonych zadań, z uwzględnieniem 

współodpowiedzialności za efekt końcowy wspólnej pracy; 

12) nawiązywanie kontaktów i współpracę z muzykami zespołu; 

13) budowanie relacji opartych na zaufaniu; 

14) prezentację aktywnej postawy w działaniu; 

15) umiejętność organizowania swojej pracy; 

16) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki swojej pracy oraz o kondycję fizyczną 

i zdrowie; 

17) konsekwentne dążenie do celu; 

18) przewidywanie skutków podejmowanych działań; 

19) stosowanie sposobów radzenia sobie ze stresem, w szczególności z tremą; 

20) aktualizację wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych; 

21) wyszukiwanie, dokonywanie wyboru i ocenę informacji zawartych w różnych tekstach 

kultury; 

22) wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji zadań 

artystycznych do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności; 

23) bycie przygotowanym do kontynuowania nauki; 

24) pracę nad własnym rozwojem artystycznym i zawodowym; 

25) umiejętność świadomego określenia swoich możliwości. 

8. Za ponadstandardowe osiągnięcia w nauce oraz godną postawę uczeń może być wyróżniony 

albo nagrodzony, przy czym o rodzaju i formie nobilitacji decyduje dyrektor szkoły. 
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§ 56 

1. Za naruszenie porządku w zakresie zapewnienia przez szkolę uczenia się i wychowania 

w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz za nieprzestrzeganie statutowych obowiązków 

ucznia uczeń może być ukarany: 

1) upomnieniem nauczyciela z powiadomieniem, w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;  

2) upomnieniem dyrektora szkoły z powiadomieniem, w przypadku ucznia niepełnoletniego, 

rodziców (prawnych opiekunów) ucznia; 

3) naganą dyrektora szkoły. 

2. Od kary, o której mowa w ust. 1, uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również 

jego rodzicom (prawnym opiekunom), przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego 

szkołę w terminie 14 dni od dnia otrzymania kary. 

3. Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów w przypadku wyczerpania wszystkich środków 

dyscyplinujących, o których mowa w ust.1 i braku oznak ich pozytywnego oddziaływania. 

4. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji administracyjnej. 

5. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również 

jego rodzicom (prawnym opiekunom), przysługuje prawo odwołania do dyrektora jednostki 

nadzoru pedagogicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

Rozdział VII 

§ 57 

1. Szkoła uzyskuje środki finansowe na swoją działalność z następujących źródeł: 

1) wpłat uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodziców (prawnych 

opiekunów); 

2) dotacji z budżetu państwa; 

3) zapisów, darowizn, dotacji spoza budżetu państwa. 

 

Rozdział VIII 

§ 58 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z przepisami o pieczęciach państwowych. 

2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład 

zespołu. 

 


