WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA
obowiązujący w

Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej
w Oławie

Załącznik do § 40 Statutu szkoły

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ( Dz. U. z 2015r.
poz. 1285).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia
2008 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65 poz. 400; w skrócie Rozp. MKiDN).
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 sierpnia 1999 r.w sprawie
organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych
(Dz. U. Nr 72/1999 poz.812 z późn. zm.; w skrócie Rozp. MKiS).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie
określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich
działania, a także sposobu i terminu wprowadzania nowych typów szkól
artystycznych oraz przekształcanie dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu
i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz. U. Nr 14 poz. 125).
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I WPROWADZENIE
1. Informacje ogólne
I.1.

W treści Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Rozporządzenia
MKiDN
i MKiS są przywoływane poprzez skrót Rozp. MKiDN
pkt. lub Rozp. MKiS, a cytowana treść jest pisana innym drukiem.

I.2.

Treść WSO jest podzielona na 5 rozdziałów tj.: „WPROWADZENIE”,
„CELE OGÓLNE”, „OCENY BIEŻĄCE”, „KLASYFIKACJA”,
„PROMOWANIE”, „EGZAMIN POPRAWKOWY”.

I.3.

Ocena poziomu wiadomości i umiejętności ucznia ustalona zgodnie
z WSO nie może być zmieniona decyzją administracyjną.

I.4.

Sprawy sporne rozpatruje organ nadzoru pedagogicznego poprzez
zbadanie zgodności postępowania szkoły z Rozp. MKiDN i WSO.

I.5.

Sytuacje nieuwzględnione w WSO rozpatruje Rada Pedagogiczna
(nie dotyczy wystawiania ocen).

I.6.

Stosowanie WSO jest stałym elementem nadzoru pedagogicznego oceny
pracy zawodowej nauczyciela.

I.7.

Funkcjonowanie WSO jest przedmiotem ankiety i dyskusji jednego
posiedzenia Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz plenarnego
zebrania Rodziców. Uwagi i wnioski nauczyciel – opiekun Samorządu
Uczniowskiego jest zobowiązany przedłożyć na najbliższym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej.

I.8.

Zmian w treści WSO w formie aneksu dokonuje Rada Pedagogiczna na
wniosek Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.

I.9.

W szkole nie przewiduje się możliwości obniżenia wymagań
edukacyjnych.

2. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Rok szkolny dzieli się na 2 semestry.
Semestr I trwa od pierwszego dnia zajęć we wrześniu do ostatniej soboty
poprzedzającej ferie zimowe.
Semestr II trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach
zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
Terminy ferii szkolnych i przerw świątecznych, określone są przez
władze nadrzędne. Terminy egzaminów promocyjnych określa Dyrektor
Szkoły.

II CELE OGÓLNE WSO
1. Czym jest ocenianie wewnątrzszkolne
1.1.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 2 ust. 2.:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowania przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
1.2.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 3 ust. 2, Ocenianie wewnątrzszkolne ma na
celu:
• poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
• pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
• motywowanie ucznia do dalszej pracy,
• dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz
uzdolnieniach uczniów,
•
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno-wychowawczej
oraz:
• wdrażanie efektywnej samooceny uczniów,
• wdrażanie nauczycieli i uczniów do osiągnięcia standardów
wymaganych na koniec poszczególnych etapów kształcenia,

• ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych
nauczycieli,
• rytmiczność realizacji programów nauczania.
1.3.

•

•
•
•
•

•

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 3 ust. 3: Ocenianie wewnątrzszkolne
obejmuje:
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według
skali i w formach przyjętych w szkole,
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych
i poprawkowych,
ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej
w trybie egzaminu promocyjnego,
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w
nauce.

2. Wymagania edukacyjne
2.1.Zgodnie z Rozp. MKiDN § 4 ust. 1
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz
o warunkach i trybie ustalania wyższej niż przewidywana
końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu
promocyjnego.
2.2.

Powyższe informacje przekazuje się:
• uczniom - na pierwszej lekcji przedmiotowej w danym roku
szkolnym (fakt ten musi być odnotowany w dzienniku
lekcyjnym),
• rodzicom - na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym (najpóźniej

do 15 października)
2.3.Do dnia 30 sierpnia nauczyciele przedmiotów składają u Dyrektora :
• odpowiednio dobrany dla uczniów danej klasy program nauczania
z uwzględnieniem repertuaru na cały rok szkolny
• wymagania edukacyjne (zawierające wymagania ogólnoszkolne,
bloku przedmiotowego i indywidualne nauczyciela danego
przedmiotu).
• sposoby oceniania i sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.
2.4.Ogólne wymagania edukacyjne w szkole obejmują:
• wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania wymaganych
egzaminów,
• poznawania dziedzictwa kultury narodowej,
• poznawanie kultury muzycznej innych krajów,
• komunikację interpersonalna,
• zaangażowanie w życie szkoły
2.5.Nauczyciel powinien indywidualizować wymagania edukacyjne wobec
ucznia (przyjęte w przedmiotowym systemie oceniania).
2.6.Zgodnie z Rozp. MKiDN § 14:
Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być
klasyfikowany i promowany poza normalnym trybem na warunkach
określonych w odrębnych przepisach.

III OCENY BIEŻĄCE
1. Wystawianie ocen bieżących
1.1.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 5.

• Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców
(prawnych opiekunów),
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę
• Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są
udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
1.2.

Uzasadnienie oceny ma formę ustną i polega na porównaniu oceny
do stosowanych kryteriów oceniania z danego przedmiotu na danym

etapie kształcenia ze wskazaniem przez nauczyciela sposobów poprawy.
1.3.

Uczniowie klas pierwszych danego cyklu kształcenia mają prawo
do dwóch tygodni nauki bez ocen niedostatecznych (ndst)

2. Zasady zwalniania z zajęć
2.1.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 6:
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony
przez dyrektora szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza specjalistę.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

3. Formy bieżącego sprawdzania wiadomości i umiejętności
• wykonywanie przez ucznia utworów na instrumencie,
• formy ustne: odpowiedź, śpiew, analiza interwałowa, ćwiczenia
rytmiczne, itp.
• formy pisemne,
• praca w grupie,
• ćwiczenia praktyczne, doświadczenia.
Przyjęto w Szkole że:
•

pracą klasową jest taka forma wypowiedzi pisemnej, która trwa
1-2 lekcje i jest zapowiedziana z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, a obejmuje minimum materiał powyżej 5 lekcji
(lub działu programu),

•

sprawdzianem jest forma wypowiedzi pisemnej, która trwa do 30
minut i jest zapowiedziana na ostatniej lekcji poprzedzającej, a
obejmuje maksimum materiał do 5 ostatnich lekcji,

•

kartkówką jest forma wypowiedzi pisemnej, która trwa 15 minut
i nie jest zapowiedziana, a obejmuje materiał ostatniej lekcji.

4. Częstotliwość oceniania, poprawianie ocen, informowanie
uczniów i rodziców o wynikach bieżących oceniania.
4.1.

Częstotliwość oceniania w ciągu semestru, zasady ogólnoszkolne:
• nauczyciel przedmiotu z jedną godziną w tygodniu wystawia
minimum 3 oceny,
• nauczyciel mający powyżej jednej godziny lekcyjnej wystawia
minimum 5 ocen,
• nauczyciel przedmiotów teoretycznych z dwoma godzinami zajęć
i więcej w tygodniu wystawia minimum 5 ocen w tym 2 oceny
z prac pisemnych,
• uczeń powinien otrzymać minimum: l ocenę w miesiącu (powyżej
jednej godziny lekcyjnej)
•

nie ocenia się uczniów do 3 dni po usprawiedliwionej
nieobecności w szkole trwającej do l miesiąca, do 7-dni – po
usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej powyżej
jednego miesiąca,

• może być nieklasyfikowany z przedmiotu uczeń, który uchyla się
od oceniania (np. zbyt częste usprawiedliwienie od rodziców,
ucieczki z lekcji itp.) i stąd nie uzyskał minimalnej ilości ocen
z przedmiotu (wymóg ten ustala nauczyciel w przedmiotowym
systemie oceniania),
• oceny bieżące wpisuje się cyframi arabskimi od l do 6 (można
stosować znak „+” lub „ – ”)
4.2.

Poprawianie ocen:

a)

w tygodniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej Rady
Pedagogicznej z przedmiotów teoretycznych nie ma możliwości
poprawiania ocen (pytania dodatkowego, prac poprawkowych itd.),

b)

w ciągu semestru każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen, które
może uzyskać wykonując pracę nadobowiązkową (wg wskazań
nauczyciela),

c)

kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena pozytywna jest
wpisana do dziennika (w przypadku powtórzenia się oceny ndst. lub
dopuszczającej nie są one wpisywane, ale nauczyciel zaznacza fakt
odbycia próby poprawy),

d)

z przedmiotów teoretycznych ocenę cząstkową można poprawić ocenę
tylko raz,

4.3.

Informowanie uczniów i rodziców o wynikach bieżących oceniania

α)

w szkole ustala się następujące terminy wywiadówek:
– wrzesień,
– listopad,
– styczeń,
– marzec,
– maj,
* w razie potrzeby Dyrektor Szkoły może zwołać nadzwyczajne zebranie
rodziców,

β)

uczniowie zagrożeni oceną ndst (lub dopuszczającą z odpowiednich
przedmiotów muzycznych):

•

na wywiadówce Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają
podpisem w dzienniku lekcyjnym (rubryka - uwagi) przyjęcie
do
wiadomości
zagrożenia
syna
/córki
z
danego
przedmiotu/przedmiotów na koniec semestru ( roku szkolnego),

•

w razie nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na
wywiadówkach - jak wyżej - nauczyciel poprzez sekretariat
uczniowski wysyła w ciągu 3 dni pismo listem poleconym
o zagrożeniu z przedmiotu / przedmiotów (data wysłania pisma
musi mieć 14 - dniowe wyprzedzenie w stosunku do terminu Rady
Klasyfikacyjnej),

•

informację o zagrożeniu oceną ndst. przesyła się na druku
szkolnym,

•

nieotrzymanie przez rodziców (prawnych opiekunów) listu
poleconego nie uprawnia do odwołania się od trybu
poinformowania.

d) nieprzestrzeganie zasady pisemnego poinformowania o zagrożeniu oceną
niedostateczną lub dopuszczającą oznacza brak możliwości
wystawienia tej oceny,
e) w sytuacjach nagłych nauczyciel kontaktuje się z rodzicami (prawnymi
opiekunami) osobiście lub telefonicznie,

f) w dzienniku lekcyjnym nauczyciel odnotowuje wszelkie kontakty
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

IV KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I
KOŃCOWOROCZNA
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 8:
1.1.

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega
na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania.

1.2.

Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku
szkolnym po I semestrze jest to klasyfikacja śródroczna, po II semestrze
- końcoworoczna.

1.3.

Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować
ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych
w terminie i formach określonych w statucie szkoły.

1.4.

Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się w stopniach według
następującej skali:
(skróty przyjęte w szkole)
a)

stopień celujący (cel) -6- oznacza, ze osiągnięcia ucznia
wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne, o których
mowa w §4
ust. 1,

b)

stopień bardzo dobry (bdb) -5- oznacza, ze uczeń całkowicie
spełnia wymagania edukacyjne, -

χ)

stopień dobry (db) -4 - oznacza, ze spełnienie wymagań
edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduje się problemów
w dalszym kształceniu,

δ)

stopień dostateczny(dst) -3 - oznacza, że uczeń spełnił jedynie
podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności
w toku dalszego kształcenia,

ε)

stopień dopuszczający(dop) -2- oznacza, ze spełnienie wymagań
edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może
uniemożliwić dalsze kształcenie,

φ)

1.5.

stopień niedostateczny (ndst)-1 - oznacza, że uczeń wyraźnie nie
spełnia wymagań edukacyjnych , co uniemożliwia mu kontynuację
kształcenia,

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 10:

α) Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem ocen
ustalonych przez komisje egzaminacyjne.
β) ocena końcoworoczna z przedmiotu instrument główny ustalana
jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu
promocyjnego.
χ)

Statut Szkoły może określać, poza przedmiotami wymienionymi
w ust. 2 inne przedmioty artystyczne, z których ocena
końcoworoczna ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego.

δ) przepisów ust. 2 nie stosuje się do uczniów klas I-szych cyklu
sześcioletniego i czteroletniego.

2. Egzamin promocyjny i zasady przeprowadzania
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 10:
2.1.

Z przedmiotu ;

2.2.

-instrument główny obowiązuje na koniec roku szkolnego komisyjny
egzamin promocyjny.

2.3.

W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor powołuje
komisję w składzie:
- dyrektor jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,
- nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

2.4.

Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie
egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona (Rozp. MKiDN § 18
ust. 2)

2.5.

Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel
prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.

2.6.

Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności.
W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen
proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komicji i
zaokrągla się do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy uzyskaniu
co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5
stopnia.

2.7.

Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół
zawierający skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę
ustaloną przez komisję.

2.8.

Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.

2.9.

W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić
ucznia z egzaminu promocyjnego, o którym mowa w ust. 2 i 3.
Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną
ustala w tym przypadku
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

2.10. Statut szkoły może określać nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których ocena klasyfikacyjna ma formę zaliczenia.
2.11. Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego
z przedmiotu głównego lub innego objętego egzaminem promocyjnym
z powodu zdarzenia losowego, które utrudniło lub uniemożliwiło
przygotowanie się ucznia do egzaminu. Wniosek do Rady składa rodzic
(prawny opiekun) z uwzględnieniem opinii nauczyciela instrumentu
głównego.
2.12. Nauczyciel wystawiający ocenę w myśl pkt. 3 (Rozp. MKiDN § 10 ust.
11) powinien wziąć pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego
poprzednie osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, dotychczasowe oceny
cząstkowe oraz inne przyjęte w przedmiotowym systemie oceniania.

3. Egzamin klasyfikacyjny i jego zasady
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 11.

3.1.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej z
powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.

3.2.

Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności
na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.3.

Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego
z powodu nieobecności usprawiedliwionej rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Przy decyzji rada bierze pod uwagę dotychczasowy przebieg
nauki oraz stosunek do wszystkich przedmiotów, szczególnie zaś
przedmiotu (przedmiotów) objętych egzaminem.

3.4. Za zgodą Rady uczeń nieklasyfikowany z powodów nie
uzasadnionych przypadkami losowymi może zdawać egzaminy
klasyfikacyjne maksymalnie z dwóch przedmiotów muzycznych.
3.5. Uczeń nieklasyfikowany z powodów usprawiedliwionych może
zdawać egzaminy klasyfikacyjne ze wszystkich przedmiotów.

3.6. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 10 ust.2
i 3 przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przepisy § 10 ust. 5. stosuje
się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów
przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu.
3.7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w statucie
szkoły.
3.8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikującego sporządza się
protokół zawierający skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela
danego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne oraz ocenę
ustaloną odpowiednio przez komisje lub nauczyciela.
3.9. Egzamin klasyfikacyjny może mieć formę:
* pisemną
* ustną
* praktyczno – muzyczną
3.10. Zakres zadań/ćwiczeń z egzaminu promocyjnego musi być zgodny
z zakresem wymagań edukacyjnych w danej klasie.
3.11. Formy egzaminu nie mogą odbiegać od stosownych w danym roku w danej klasie.
3.12. Prośba ucznia o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego musi mieć
formę pisemną uwzględniającą opinię nauczyciela i ewentualne
dokumenty usprawiedliwiające nieobecności czy powody trudności
w nauce.
3.13. Podanie o egzamin klasyfikacyjny musi wpłynąć do sekretariatu szkoły
najpóźniej 3 dni przed terminem rady klasyfikacyjnej.
3.14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza się po posiedzeniu Rady
Pedagogicznej.
3.15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
3.16. Uczeń, który z przyczyn losowych potwierdzonych pisemnym
zaświadczeniem (lekarza, urzędu itp.) nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, tj.

z przedmiotów teoretycznych - do końca czerwca, z przedmiotów
praktycznych - muzycznych do końca września danego roku.
3.17. W sytuacjach szczególnych, uzasadnionych stanem zdrowia ucznia
egzamin klasyfikacyjny może być rozłożony na etapy lub mieć formę
inna niż przyjęta (za zgodą Dyrektora).
3.18.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko
nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminów, pytania
egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję.

3.19.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 12. Uczniowi realizującemu indywidualny
program lub na podstawie odrębnych przepisów wyznacza się egzamin
klasyfikacyjny.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 13.
3.20.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być na własną prośbę za
zgodą rady pedagogicznej realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne
określone w planie nauczania danej klasy w ciągu kolejnych lat,
w łącznym wymiarze godzin nie przekraczającym wymiaru godzin
przewidywanego dla danej klasy.

3.21. Uczeń, o którym mowa w ust. 1 nie jest klasyfikowany w pierwszym
roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w planie nauczania danej klasy.

V PROMOWANIE, EGZAMIN
POPRAWKOWY
l. Promowanie ucznia
1.1. Zgodnie

z Rozp. MKiDN § 15 ust 1 Promowanie polega na
zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i
obejmuje podjęcie uchwał o:
1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub
ukończeniu szkoły,
2) promowaniu uczniów poza normalnym trybem,
3) wyróżnianiu i odznaczeniu uczniów.
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 16 ust. 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia
1.2.

niedostatecznego z zastrzeżeniem ust 2, otrzymał ocenę klasyfikacyjną wyższa
od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
- kształcenie słuchu
- instrument główny
1.3 Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę
z przedmiotu głównego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 18:
1.4 Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna
końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 16 ust. 2
ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.2 i § 19.
1.5
Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję
egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.

2. Egzamin poprawkowy
Zgodnie z Rozp. MKiDN § 18 ust. 3:
2.1.

Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji
końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotu
wymienionego w § 16 ust. 2 - jedną ocenę dopuszczającą, z zastrzeżeniem
ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

2.2.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później
niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

2.3.

Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora
szkoły komisja w składzie:
1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel pełniący w szkole inne
funkcje kierownicze — jako przewodniczący komisji,
2)

nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu,

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
2.4.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego
lub pokrewnego przedmiotu.

2.5.

Statut szkoły określa zakres i tryb przeprowadzania egzaminu
poprawkowego.

2.6.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół,
zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania
egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.

2.7.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2.8.

Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
przedmiotów wyłącznie wtedy, gdy trudności w nauce spowodowane
były wydarzeniami losowymi niezależnymi od ucznia. Tryb uzyskania
zgody Rady – jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego.

2.9.

Zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego jest taki sam,
jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego. Od wyniku egzaminu
poprawkowego nie przysługuje odwołanie.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 20:

2.10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 16, podlega
skreśleniu z listy uczniów, chyba, ze Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę
na powtórzenie klasy.
2.11. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może
powtórzyć klasę tylko jeden raz.
2.12. Powtórzenie klasy na pierwszym etapie edukacyjnym może się zdarzyć
wyłącznie:
a) z ważnych powodów losowych, które uniemożliwiły uczniowi
opanowanie materiału nauczania na poziomie koniecznym,
b) przy wyrażeniu zgody przez rodziców (prawnych opiekunów)
2.13. W szkole nie ma możliwości promowania ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego.
2.14.

Zgodnie z Rozp. MKiDN § 13. Uczeń może realizować indywidualny
program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i promowany poza
normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwalony został przez Radę

Pedagogiczną PSM I st. w Oławie na posiedzeniu w dniu 1 września
2016 r.

