Załącznik nr 2
Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego
oceniania uczniów
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i
2361)
Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. (DZ. U. z 2017 r., poz. 1534)

§ 1 Informacje podstawowe
1. Ocenianiu w Szkole podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących;
2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych
artystycznych;
3) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie muzyk oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania
2) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi
informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce oraz zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych
zajęć, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów.
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych,
z których odpowiednio roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest
ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
8. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
9. Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, powinny zostać przekazane nie później
niż w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, podczas zebrań
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz z wychowawcami
oddziałów.
10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których
mowa w ust. 5 pkt a), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych w sytuacji ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na
podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjnoterapeutycznym;
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 a-c, który jest
objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole artystycznej – na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach odrębnych.
12. Opinia
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w
tym
poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być
wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły
podstawowej, i nie później niż do ukończenia klasy VIII szkoły podstawowej.

§ 2 [Ocenianie]
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
a) bieżące;
b) klasyfikacyjne:
 śródroczne i roczne,
 końcowe.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustala się, za wyjątkiem zajęć
ogólnokształcących w klasach I-III, w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1.
3. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów przy ocenach bieżących
z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.
4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie
promocji zgodnie z § 7.
5. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które nie umożliwiają
otrzymania promocji zgodnie z § 7.
6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
7. Zasady bieżącego oceniania zajęć artystycznych:

1) Przedmiot główny i instrument dodatkowy – nauczyciel wystawia oceny
miesięczne za pomocą stopni w dzienniku elektronicznym, uwzględniając
w szczególności pracę domową, przygotowanie do zajęć i indywidualne
postępy ucznia;
2) Przedmioty ogólnokształcące, ogólnomuzyczne i zajęcia grupowe –
nauczyciele wystawiają oceny bieżące według skali określonej w ust. 2
powyżej.
8. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Informacje o ocenach bieżących
uzyskiwanych przez ucznia są przekazywane:
1) w przypadku zajęć indywidualnych – podczas indywidualnych rozmów
z rodzicami lub przez wpis do dzienniczka ucznia oraz dziennika
elektronicznego,
2) w przypadku zajęć ogólnokształcących, ogólnomuzycznych i grupowych –
informacja o bieżących ocenach przekazywana jest przez wychowawcę
klasy podczas zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi, poprzez wpis do
dziennika elektronicznego.
9. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
1) w przypadku zajęć indywidualnych – przekazując ustnie informację
uczniowi oraz rodzicom podczas indywidualnych spotkań, zgodnie
z kryteriami zawartymi w odpowiednim programie nauczania,
2) w przypadku zajęć ogólnokształcących, ogólnomuzycznych i grupowych –
przekazując uczniowi lub rodzicowi informację ustnie, a w przypadku prac
klasowych w postaci dołączonej punktacji zadań, a przy pisemnych formach
wypowiedzi z języka polskiego w postaci komentarza (recenzji) zgodnie
z wymaganiami edukacyjnymi podanymi w odpowiednim programie
nauczania.
10. W klasach I-III:
1) oceny bieżące z obowiązkowych ogólnokształcących zajęć edukacyjnych są
ustalane w skali określonej w ust. 2 powyżej;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
są ocenami opisowymi, a z religii, etyki, kształcenia słuchu, rytmiki, zajęć
tanecznych oraz przedmiotu głównego w skali określonej w ust. 2 powyżej.
11. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, a także plastyki należy przede
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę artystyczną na rzecz kultury
fizycznej.

13. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
14. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
15. Począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły
podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się
według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
16. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
[Klasyfikacja]
17. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
18. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu
odpowiednio śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną
przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, do końca pierwszego
semestru (nie później jednak, niż do 15 lutego każdego roku).
19. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio
w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym
oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub
semestrach programowo niższych w szkole artystycznej danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
20. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej.
21. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie wpływają na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
22. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły artystycznej.
23. Najpóźniej na 15 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informację przekazuje się ustnie
uczniom podczas zajęć oraz rodzicom podczas zebrania.
24. 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.
25. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz
ocenianego ucznia.
26. Uczeń może uzyskać ocenę klasyfikacyjną wyższą niż przewidywana, jeżeli:
1) wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione;
2) na uzyskaną ocenę miały wpływ wypadki losowe lub problemy zdrowotne;
3) wykazuje się aktywnością na zajęciach.
27. Poprawa oceny musi nastąpić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie
później niż na ostatnich zajęciach przez klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną,
z zastrzeżeniem ust. 30 poniżej.
28. O sposobie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia decyduje nauczyciel
uczący danego przedmiotu.
29. Ocena może być zmieniona o jeden stopień wyżej, przy czym ostateczna ocena
nie może być niższa niż ustalona wcześniej.
30. Ustalenie ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych, z uwzględnieniem ust.
26-29, następuje najpóźniej na 3 dni przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
31. Oceny ustalone przez nauczyciela są ostateczne, z zastrzeżeniem § 5 i § 6.

[Zwolnienie z zajęć]
32. Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia, posiadane
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych na wcześniejszym etapie
edukacyjnym, w następujących przypadkach:

1) Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
2) Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego, informatyki na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3) Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji:
 plastyki,
 chóru – na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
33. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
34. Dyrektor szkoły artystycznej, na wniosek rodziców może zwolnić ucznia
z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń
zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie zgodnym z podstawą
programową. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się ocenę
klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się
realizacja danych zajęć edukacyjnych.
35. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych
artystycznych następuje odpowiednio na podstawie świadectwa szkolnego
promocyjnego, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej lub innego
dokumentu potwierdzającego odpowiednio zrealizowanie danych zajęć
edukacyjnych lub treści kształcenia.
36. Dyrektor, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia
do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką
dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
37. W przypadku ucznia, o którym mowa powyżej, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
38. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po
ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

39. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w zakresie
przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub organ nadzoru
artystycznego, 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.

[Dokumentacja oceniania]
40. Prace pisemne uczniów (testy, sprawdziany, klasówki) to prace sprawdzające
większy zakres materiału, zapowiadane przez nauczyciela wcześniej.
41. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia (testy, sprawdziany, klasówki)
stanowią podstawę klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej.
42. Prace pisemne uczniów są przechowywane w szkole przez 1 rok szkolny.
43. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi do wglądu
podczas lekcji.
44. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane rodzicom/opiekunom
prawnym w następujący sposób:
a) w czasie organizowanych przez szkołę spotkań z rodzicami,
b) poprzez przekazanie pracy do domu z prośbą o zwrot w ustalonym przez
nauczyciela terminie (potwierdzonym w odpowiednim dokumencie),
c) poprzez możliwość sporządzenia notatki, odpisu lub zdjęcia.
45. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 6,
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.
46. Dokumentacja udostępniana jest w przypadku, o którym mowa w ust. 41
powyżej, w gabinecie dyrektora lub wicedyrektorów szkoły, w terminie
ustalonym indywidualnie przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu
z wnioskodawcą.
47. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§3 [Egzamin promocyjny]
1. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego
z przedmiotu głównego.
2. Ust. 1 nie stosuje się do uczniów klasy I.
3. Uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego
w trybie egzaminu końcowego.
4. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja, w której skład
wchodzą:

1) Dyrektor 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.
5. Egzamin promocyjny przeprowadza się w formie praktycznej.
6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach
według skali określonej w § 2 ust. 2, na podstawie liczby punktów uzyskanych
przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
a) stopień celujący – 25 punktów;
b) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
c) stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
d) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
e) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
f) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
7. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia
nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób
wchodzących w skład komisji ocenia ucznia, przyznaje punkty według skali,
o której mowa w ust. 7. 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 wynoszą 0,5 punktu i więcej podwyższa się do
pełnych punktów.
8. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego 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 roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną
wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu.
9. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, do końca
danego roku szkolnego.
11. 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.
12. Oceny ustalone w trybie egzaminu promocyjnego są ostateczne,
z zastrzeżeniem § 6.

§ 4 [Egzamin klasyfikacyjny]
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. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń w przypadku
przechodzenia ze szkoły, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą lub uczeń realizujący indywidualny tok nauki.
5. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się
w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu
klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły.
7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego oraz plastyki ma
przede wszystkim formę praktyczną.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły.
9. W przypadku przechodzenia ze szkoły oraz spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych;
3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
10. W pozostałych przypadkach w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego –
w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
12. 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.
13. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza
się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 11 powyżej, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły.
15. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 6.

§ 5 [Egzamin poprawkowy]
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę
klasyfikacyjną, z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez
ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena
jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.
3. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza
się w formie pisemnej i ustnej.
4. Egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się
w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu
poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły.
5. Egzamin poprawkowy z informatyki i wychowania fizycznego oraz plastyki ma
przede wszystkim formę praktyczną.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora
Szkoły, do końca danego roku szkolnego. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel współprowadzący zajęcia z zespołu instrumentalnego –
w przypadku współprowadzenia zajęć z zespołu instrumentalnego;
4) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2) i 3), może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego
nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole artystycznej następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

9. 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.
10. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza
się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. 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.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 6.
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej.
14. Rada Pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne,
uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu
kształcenia promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.
15. 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.
16. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 11 powyżej,
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych). Wniosek wraz z uzasadnieniem
składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia
rocznych zajęć dydaktycznych. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie
później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Dyrektor
niezwłocznie informuje na piśmie rodziców o wyrażeniu przez Radę
Pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio klasy lub
semestru albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny.
17. W ciągu cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz.

§ 6 [Zastrzeżenia do oceny]
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 powyżej, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki, wychowania
fizycznego oraz plastyki ma przede wszystkim formę praktyczną.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych
artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub
mieszanej. Formę sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2
powyżej. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami.
8. Do składu komisji, o której mowa w ust. 3 powyżej, stosuje się § 5 ust. 7 i 8.
9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas
sprawdzianu;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.
11. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią
załączniki do arkusza ocen ucznia.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami.
14. Przepisy niniejszego paragrafu 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.

15. W skład komisji, która ustalić ma roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania
(ust. 3 pkt 2) powyżej), wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
16. Komisja, o której mowa w ust. 15 powyżej, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
ust. 1 powyżej. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
17. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 15 powyżej, sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
18. Ust. 11 stosuje się do protokołu, o którym mowa w ust. 17 powyżej.

§ 7 [Promowanie, zakończenie szkoły]
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli: ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał co najmniej dopuszczające
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z zastrzeżeniem ust.2.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał co
najmniej dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu głównego oraz
z kształcenia słuchu.
3. Uczeń, począwszy od klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie IV szkoły
podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą
ocenę z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo
dobra ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5. Do ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą oraz ucznia
realizującego indywidualny program lub tok nauki, nie stosuje się warunku

uzyskania co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, o którym mowa w ust.
3. 6. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne
końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił do egzaminu.
6. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu, może za zgodą Rady Pedagogicznej
powtarzać ostatnią klasę i przystąpić do egzaminu.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę
z przedmiotu głównego, co najmniej dobre oceny z pozostałych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, kończy szkołę z wyróżnieniem.

§ 8 [Egzamin]
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44 z ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Pozostałe akty prawne:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty;
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym
3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy
uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę
4. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Tekst jednolity po zmianach uchwalony przez
Radę Pedagogiczną dnia 21.09.2018 r.

