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Jednostka organizacyjna: 
 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie – Jeziornie. 
 
 
Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 nr 95 poz. 425 z późń.zm.)  
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ((Dz. U. z 2017 poz.59 z późn.zm.) 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz.U. z 2019 r. Poz. 1674 z 
późn.zm.)  
 
 
Podstawa formalna: 
 
Zmiany w WSO zaopiniowano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23 września 2020 r. 
WSO jako integralna część STATUTU został zatwierdzony przez Organ Prowadzący dnia 28 września 2020 r. 
Data obowiązywania: od dnia 28 września 2020 r. do odwołania. 
 
 
 
 
Stosowane definicje skróty: 
 
WSO  - oznacza Wewnątrzszkolny System Oceniania 
Szkoła  - oznacza Szkołę Muzyczną I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 
MKiDN - oznacza Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
CEA - oznacza Centrum Edukacji Artystycznej będącą specjalistyczną jednostką nadzoru pedagogicznego właściwego 

dla Szkoły 
Rodzice - oznacza rodziców i/lub opiekunów prawnych uczniów Szkoły 
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WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Szkole Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

 
ZAŁĄCZNIK do STATUTU SZKOŁY stanowiący jego integralną część.  

 
 

§ 1  
 

Cele WSO 
 

1. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa ustalony wewnętrznie i uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
Wewnątrzszkolny System Oceniania zwany dalej „WSO”, a stosowana w Szkole skala oceniania jest zgodna z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami oświatowymi zdefiniowanymi w pkt 2 poniżej.  

2. Zasady WSO zostały opracowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 nr 95 poz. 425 
z późń.zm. ) oraz w oparciu o właściwe Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019  w 
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach 
artystycznych ( Dz.U. z 2019 poz.1674) 

3. WSO dotyczy wszystkich uczniów Szkoły w obydwu cyklach nauki sześcioletnim C-6 i czteroletnim C-4.  
4. WSO służy do oceniania edukacyjnych osiągnięć ucznia. 
5. WSO polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej zawartej w aktualnym rozporządzeniu MKiDN i 
realizowanych w Szkole programów nauczania zgodnych z tą podstawą oraz na formułowaniu ocen. 

6. WSO ma za zadanie pozytywnie wpływać na rozwój artystyczny, intelektualny i osobowościowy ucznia, a także wspierać jego 
indywidulane osiągnięcia. 

7. WSO ma na celu: 
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 
b. motywowanie ucznia do dalszej pracy i postępów w nauce, 
c. pomaganie uczniowi poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 
d. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju, 
e. dostarczanie Rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach ucznia, 
f. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
 

 
§ 2  

    
1. WSO obejmuje: 

a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych, 
rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,  

b. informowanie Rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych, 
c. ustalanie śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych według skali zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt.2, 
d. możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny uzyskanej w trybie egzaminu promocyjnego oraz informowanie rodziców i 
uczniów o warunkach i trybie jej uzyskania, 

e. przeprowadzanie egzaminów promocyjnych,  
f. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, 
g. ocenianie bieżące według form przyjętych w szkole przez Radę Pedagogiczną, 
h. ustalanie przez nauczycieli sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i informowanie o nich uczniów i 

Rodziców, 
i. przekazywanie Rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach 

ucznia, 
j. informowanie Rodziców o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 
 
 
 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
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§ 3  
Ocenianie 

 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez 

ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 
a. efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w szkole muzycznej I stopnia,  
b. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania. 

2. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów i Rodziców o: 
a. wymaganiach edukacyjnych, zasadach pracy i oceniania,  
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana przez nauczyciela rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego; 
d. konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3. Informacje, o których mowa w pkt.2 powyżej, przekazywane są do dnia 30 września danego roku szkolnego:  
a. uczniowie informowani są o wymaganiach na lekcji organizacyjnej, 
b. Rodzice uzyskują informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu na spotkaniu z Rodzicami, 
c. drogą mailową lub poprzez platformę edukacyjną lub w formie pisemnej, 
d. wymagania edukacyjne dostępne są w sekretariacie Szkoły przez cały rok szkolny. 

 
4. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych i końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, formułowane są w oparciu o realizowane w Szkole 
programy nauczania. 

5. Nauczyciel formułując wymagania edukacyjne powinien przedstawić je w sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia z 
nazwaniem czynności, których opanowanie przez niego będzie poddawane sprawdzaniu. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN, o którym mowa w § 1, pkt.2. 

 
§ 4 

 
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w Szkole. 
2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego Rodziców. 
3. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku i uzasadnia słownie ustaloną ocenę. 
4. Podczas oceniania stosuje się stopniową skalę ocen zawartą w Rozporządzeniu MKiDN, o którym mowa § 1 pkt 2.  
5. Nauczyciel wystawia ocenę starając się, aby wyrażała ona jak najbardziej rzetelną informację o rzeczywistych osiągnięciach 

edukacyjnych ucznia.  
6. Nauczyciel wystawioną ocenę opatruje słownym komentarzem, który powinien zawierać wskazówki dla ucznia, w jaki sposób 

może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne. 
7. Komentarz powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, z zachowaniem jego godności i w sposób pozytywnie 

uwzględniający jego wysiłek. 
8. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres nie krótszy niż do końca roku 

szkolnego. 
9. Nauczyciel na prośbę ucznia lub jego Rodziców udostępnia uczniowi lub jego Rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace 

kontrolne ucznia podczas wywiadówek i spotkań z Rodzicami. 
10. Na wniosek ucznia lub jego Rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego Rodzicom w obecności Dyrektora 
Szkoły. 

 
§ 5 

 
1. W szkole mogą być stosowane następujące formy sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności: 

a. realizacja ćwiczeń, 
b. wykonanie programu na lekcji, 
c. występ ucznia na audycjach, koncertach i konkursach, 
d. prezentacja indywidualna lub zespołowa, 
e. okresowe przesłuchania, 
f. egzamin promocyjny i końcowy, 
g. realizacja zadań – ćwiczenia praktyczne również w formie nagrań, 
h. odpowiedź ustna,  
i. zadanie domowe, 
j. sprawdziany wiedzy i umiejętności uwzględniające specyfikę przedmiotu, 
k. kontrolna praca pisemna, sprawdzająca wiedzę i nabyte umiejętności na zakończenie działu tematycznego, 
l. kontrolna praca pisemna, sprawdzająca wiedzę i nabyte umiejętności na zakończenie etapu edukacyjnego. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
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2. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechują: obiektywizm, konsekwencja, systematyczność, jawność. 
3. Punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest rozpoznawanie jego indywidualnych predyspozycji, możliwości i 

uwarunkowań. 
4. Częstotliwość oraz szczegółowe formy sprawdzania osiągnięć właściwe dla poszczególnych przedmiotów opisane są w 

zasadach pracy i oceniania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
5. Nauczyciele w ciągu roku szkolnego w ramach oceniania bieżącego wystawiają oceny cząstkowe. Oceny te stosowane są wg. 

skali stopniowej zgodnej z Rozporządzeniem MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt. 2, w zakresie oceniania bieżącego, obok 
stosowanej skali stopniowej, dopuszcza się używanie dodatkowych oznaczeń. 

6. Przyjmuje się następujące zasady oceniania bieżącego: 
a. w danym półroczu uczeń otrzymuje, co najmniej 3 oceny cząstkowe, 
b. na lekcjach instrumentu raz w miesiącu wystawiana jest ocena sprawdzająca stopień przygotowania ucznia do zajęć, 
c. na zajęciach ogólnomuzycznych rozdział materiału lub zakres tematyczny kończy się oceną cząstkową. 

 
 

§ 6 
 
1. W szkole oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg. następującej skali z podziałem na oceny pozytywne i 

negatywne: 
 

6 - celujący: otrzymują uczniowie, których osiągnięcia wykraczają poza wymagania edukacyjne,  
5 - bardzo dobry: otrzymują uczniowie, którzy całkowicie spełniają wymagania edukacyjne, 
4 - dobry: otrzymują uczniowie, którzy realizują wymagania edukacyjne w stopniu zadowalającym a ich 

kształcenie przebiega bez problemów, 
3 - dostateczny: otrzymują uczniowie, którzy realizują wymagania edukacyjne w stopniu jedynie 

podstawowym, 
2 - dopuszczający: otrzymują uczniowie, którzy realizują wymagania edukacyjne w stopniu bardzo 

niskim. Ocena dopuszczający z przedmiotu głównego oraz z kształcenia słuchu, jest oceną 
negatywną i nie promuje do klasy programowo wyższej  

1- niedostateczny: otrzymują uczniowie, którzy nie spełniają wymagań edukacyjnych, jest to ocena 
negatywna na wszystkich zajęciach edukacyjnych i nie promuje do klasy programowo wyższej. 

 
2. Biorąc pod uwagę określoną w Rozporządzeniu MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt 2. zasadę określającą ocenianie bieżące z 

zajęć edukacyjnych, jako mające 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, w zakresie oceniania bieżącego stosuje się dodatkowe oznaczenia „+” i „-” 

3. W przypadku współprowadzenia przez dwóch nauczycieli zajęć zespołu, orkiestry lub chóru oceny bieżące wystawia nauczyciel 
wskazany przez Dyrektora Szkoły, a po zaopiniowaniu przez nauczyciela współprowadzącego wystawia on również oceny 
klasyfikacyjne śródroczne i roczne. 

4. Nauczyciele instrumentu raz w miesiącu wystawiają opisową ocenę, która zawiera ocenę nabytych umiejętności, wskazuje braki 
lub trudności w opanowaniu materiału oraz propozycję ćwiczeń zmierzających do uzyskania postępu w opanowaniu materiału. 

5. Szczegółowe warunki i kryteria na poszczególne oceny określają wymagania edukacyjne formułowe przez nauczycieli 
poszczególnych zajęć. 

6. Nauczyciel na bieżąco dokumentują osiągnięcia i postępy uczniów. Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego. 
7. Przy ocenianiu bieżącym w dzienniku lekcyjnym można stosować zapis informacyjne typu: 

a. nieobecność – „nb” 
b. nieprzygotowanie – „np.”. 

8. Niezależnie od znaku cyfrowego można umieszczać w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak: 
a. zakres materiału 
b. data, 
c. forma sprawdzania wiedzy lub umiejętności, 

9. W ramach oceniania bieżącego uczeń może poprawiać oceny cząstkowe. 
10. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. W przypadku 

poprawiania i uzyskania oceny niższej od poprzedniego ucznia pozostaje przy ocenie wyższej. 
11. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe powtórne stworzenie warunków do realizacji danego wymagania np. ocena 

z występu na audycji, nauczyciel może odmówić uczniowi prawa do poprawienia oceny. 
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§ 7 
 
1. W celu informowania Rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci w Szkole przeprowadzane są 

wywiadówki i spotkania nauczycieli z Rodzicami minimum raz w półroczu. 
2. Rodzice informowani są o postępach i trudnościach uczniów na bieżąco w zeszycie zajęć instrumentu, na spotkaniach po 

audycjach klasowych, na wywiadówkach, a także podczas umówionego spotkania z nauczycielem w ciągu dnia pracy oraz z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

3. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych informują Rodziców o postępach i trudnościach uczniów na wywiadówkach oraz 
podczas umówionych, indywidualnych spotkań z Rodzicem w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, przekraczającej okres 4 kolejnych zajęć lub poważnych trudności 
ucznia w nauce, nauczyciele powiadamiają Rodziców telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji. 

5. W przypadku zagrożenia roczną oceną negatywna nauczyciel powiadamia Rodziców o tym fakcie pisemnie, co najmniej 20 dni 
przed klasyfikacją roczną. 

6. Nauczyciel zgłaszający przewidywana, negatywną ocenę ucznia, wspólnie z Rodzicami, Dyrektorem Szkoły lub Zastępcą 
Dyrektora, ustalają sposoby pomocy edukacyjnej zagrożonemu uczniowi. 

7. Uczeń może być zwolniony przez Dyrektora Szkoły z realizacji następujących, obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 
a. z zajęć chóru, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych 
zajęć chóru uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona”, 

b. z innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w innej 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, na 
podstawie świadectwa szkolnego. 

8. W uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z zajęć, realizowanych w danej klasie w wymiarze 
wykraczającym ponad ramowe plany nauczania, z zastrzeżeniem realizacji tych zajęć w całym cyklu nauki w wymiarze 
obowiązującym w ramowych planach nauczania. 

9. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu na pisemny wniosek Rodzica. 
 

 
§ 8 

Klasyfikacja 
 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, których czas trwania określony jest corocznie w zatwierdzanym przez Radę 
Pedagogiczną rocznym planem pracy Szkoły, ujętym w terminarzu. 

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego, w dwóch terminach określonych w rocznym planie 
pracy Szkoły: 
a. śródroczne – nie później niż 7 dni przed feriami zimowymi, 
b. roczne i końcowe – nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć edukacyjnych. 

 
3. Klasyfikacja śródroczna ma na celu okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
4. Klasyfikowanie śródroczne polega na ustaleniu ocen śródrocznych ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym 

planie nauczania. 
5. Ocenę śródroczną wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na podstawie ocen cząstkowych.  
6. Zatwierdzenie ocen klasyfikacji śródrocznej następuje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w drodze uchwały. 
7. Klasyfikacja śródroczna przebiega następująco: 

a. informacja o przewidywanych ocenach – najpóźniej na 20 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, 

b. wystawienie ocen - 3 dni przed śródrocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 

§ 9 
 
1. Klasyfikacja roczna ma na celu podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustalenie rocznych 

ocen klasyfikacyjnych. 
2. Ocenianie roczne i końcowe polega na wystawieniem przez nauczyciela lub w przypadku egzaminów promocyjnego, 

klasyfikacyjnego lub poprawkowego, przez komisję egzaminacyjną ocen z zajęć edukacyjnych objętych szkolnym planem 
nauczania. 

3. Uczeń otrzymuje oceny z poszczególnych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć, z 
których został zwolniony. 

4. Oceny klasyfikacyjne roczne i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali stopniowej zawartej w 
Rozporządzeniu MKIDN, o którym mowa w § 1 pkt 2. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
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5. Ocenę roczną i końcową z przedmiotów ogólnomuzycznych i zespołowych wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne na podstawie ocen cząstkowych wystawianych w ramach oceniania bieżącego. 

6. Ocena roczna i końcowa z instrumentu dodatkowego ustalana jest przez nauczyciela. 
7. Ustalona przez nauczyciela negatywna ocena roczna lub końcowa może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu 

poprawkowego z uwzględnieniem odrębnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt 2. 
8. Z przedmiotu głównego ocena roczna wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego. 

Wyjątkiem jest ocena z instrumentu głównego w klasach pierwszych C-6 i C-4, która wystawiana jest przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. Ocena końcowa z przedmiotu głównego wystawiana jest przez komisję egzaminacyjną w trybie 
egzaminu końcowego. 

9. Ocena roczna i końcowa, ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego lub odpowiednio końcowego, nie może być 
zmieniona. 

10. Zatwierdzenie ocen klasyfikacji rocznej i końcowej następuje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w drodze uchwały. 
11. Klasyfikacja roczna i końcowa przebiega następująco: 

a. informacja o przewidywanych ocenach, – co najmniej 20 dni przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, 

b. informacja o zagrożeniu oceną negatywną – pisemnie, co najmniej 20 dni przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem 
Rady Pedagogicznej, 

c. wystawienie ocen – najpóźniej 3 dni przed rocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
12. Nie później niż 20 dni przez rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje uczniów podczas 

lekcji, a Rodziców na zebraniu lub mailowo o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych 
zająć edukacyjnych. 

13. Informacja o przewidywanych ocenach negatywnych powinna być sporządzona na piśmie i przekazana za potwierdzeniem 
odbioru.  

 
§ 10 

 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny śródrocznej lub 

rocznej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach w wymiarze przekraczającym 50% czasu przeznaczonego na te 
zajęcia odpowiednio w półroczu, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany, w przypadku, gdy jego nieobecność na zajęciach była usprawiedliwiona, może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności uczenia, Rodzice mogą wystąpić do Dyrektora 
Szkoły z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego. Zgodę na przeprowadzenie tego egzaminu wyraża Rada 
Pedagogiczna. 

4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

5. Rada pedagogiczna, na wniosek Rodziców może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych dla danej klasy w szkolnym planie nauczania, w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze 
godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy z zachowaniem następującej procedury: 
a. wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż do dnia15 maja roku poprzedzającego, przy czym w 

uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć wniosek w późniejszym terminie. 
b. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego roku szkolnego. 
c. Dyrektor Szkoły informuje Rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na 

realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo o nie wyrażeniu 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. Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. 
8. Tryb udzielania zgody oraz przebieg indywidualnego programu lub toku nauki stosuje się w szkole ściśle wg zapisów 

obowiązującego Rozporządzenia MKiDN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok 
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych nierealizujących kształcenia ogólnego. 

9. Klasyfikacja ucznia realizującego indywidualny tok nauki ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym 
planie nauczania odbywa się w trybie egzaminu klasyfikacyjnego. 

 
§ 11 

 
1. Uczeń i jego Rodzice mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna 

z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 
2. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 1 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 edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329


 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie WSO załącznik do STATUTU  obowiązuje ze zmianami od 28.09.2020 r.   
 

str. 9 
 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalone niezgodnie z przepisami 
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: przeprowadza sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Skład komisji oraz tryb jej pracy określa obowiązujące Rozporządzenie MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt.2. 
5. Ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która 
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.3 w wyznaczonym terminie, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i Rodzicami 
nie później jednak niż na dzień przed zakończeniem roku szkolnego. 

7. Przepisy zawarte w pkt.1-6 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. 

 
§ 12 

Egzaminy 
 
 

1. Egzamin promocyjny ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych i: 
a. przeprowadzany jest z przedmiotów: instrument główny, 
b. obejmuje uczniów w klasach od II do V C-6 oraz II i III C-4 

2. Egzamin końcowy ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych i efektów kształcenia i: 
c. przeprowadzany jest z przedmiotów: instrument główny, 
d. obejmuje uczniów w klasach VI C-6 oraz IV C-4 

3. Zakres określający program obowiązujący na egzaminie promocyjnym i końcowym dla poszczególnych klas i instrumentów zawarty jest 
w wymaganiach edukacyjnych tworzonych na podstawie szkolnych programów nauczania. 

4. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły, z zastrzeżeniem, że musi się on odbyć nie później niż na 14 dni przed końcem zajęć 
edukacyjnych w danym roku szkolnego. 

5. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna, którą powołuje Dyrektor Szkoły z zachowaniem zasady, że w 
skład komisji wchodzą: 
a. Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w Szkole stanowisko kierownicze, – jako przewodniczący komisji; 
b. nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
c. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza się w formie praktycznej. 
7. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego ustala się w stopniach, według skali określonej w Rozporządzeniu MKiDN, o którym 

mowa w § 1 pkt.2. 
8. Ocenę z egzaminu promocyjnego i końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 
9. Ocenę ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z ocen 

proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy 
uzyskaniu, co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia. 

10. Komisja przed przystąpieniem do oceniania przypomina obowiązujące ją kryteria oceniania. 
11. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego i końcowego uwzględnia się,  poprawność wykonani i jakość artystyczną oraz wysiłek  

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 
12. Ocena ustalona w trybie egzaminu promocyjnego i końcowego jest ostateczna i nie podlega poprawie. 
13. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN, o którym mowa § 1 pkt 2. 
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może 

przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły do końca danego roku szkolnego. 
15. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, na pisemną prośbę nauczyciela lub rodzica Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z 

egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 
16. Na zakończenie całego cyklu nauki w klasie programowo najwyższej przeprowadzany jest egzamin końcowy. Warunkiem ukończenia 

Szkoły jest otrzymanie oceny pozytywnej z tego egzaminu. 
17. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, na pisemną prośbę nauczyciela lub rodzica Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z 

egzaminu końcowego. W takim przypadku końcową ocenę klasyfikacyjną ustala Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciel 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne 

 
§ 13 

 
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 10 pkt.2 i 3 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły działająca 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt 2. 
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego Rodzicami nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
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3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z pkt. 2, 
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nie później jednak niż w dniu 
poprzedzającym koniec roku szkolnego. 

4. W trybie egzaminu klasyfikacyjnego, Komisja sprawdza realizację przez ucznia wymagań edukacyjnych zgodnych z podstawą 
programową i ustala ocenę roczną.  

5. Egzamin może być przeprowadzony w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu klasyfikacyjnego 
ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. 

6. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie podlega poprawie. 
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN, o którym mowa § 

1 pkt 2.  
8. W przypadku, gdy uczeń nie mógł być klasyfikowany i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, nie może otrzymać promocji. 

 
 

§ 14 
 
1. Egzamin poprawkowy: o którym mowa w § 9 pkt 7 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły i działająca 

zgodnie z zapisami Rozporządzenia MKiDN, o którym mowa w § 1 pkt 2. 
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły nie później jednak niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku 

szkolnego. 
3. Formę egzaminu poprawkowego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 
4. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę z jednego albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
5. 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. 
6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 
8. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są 
realizowane w klasie programowo wyższej. 

 
 

§ 15 
Promocja i ukończenie Szkoły 

 
1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: 

a. promocji uczniów do klasy programowo wyższej, 
b. promocji z wyróżnieniem,  
c. ukończeniu szkoły przez uczniów, 
d. ukończeniu szkoły z wyróżnieniem. 

 
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych odpowiednio 

w danej klasie uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne. 
3. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia 

niedostatecznego ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem pkt.4. 
4. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia 

dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych: 
a. instrument główny, 
b. kształcenie słuchu, 

 
5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen klasyfikacji rocznej końcowej z przedmiotów obowiązkowych 

wynosi 4,75 i uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego. 
6. Uczeń kończy Szkolę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

właściwych dla całego cyklu nauki pozytywne oceny klasyfikacyjne. 
7. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen klasyfikacji rocznej lub końcowej z przedmiotów obowiązkowych 

wynosi 4,75 i uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego. 
8. W przypadku, gdy uczeń nie był klasyfikowany i nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego podczas klasyfikacji rocznej, nie 

może otrzymać promocji do klasy programowo wyższej. 
9. Rada pedagogiczna na wniosek Rodziców może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia, który nie otrzymał promocji do 

klasy programowo wyższej. biorąc pod uwagę jego dotychczasowe osiągnięcia. 
10. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia rocznych zajęć 

edukacyjnych. 
11. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż w dniu zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-01-2016&qplikid=1#P1A329
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12. Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje na piśmie Rodziców ucznia o wyrażeniu przez Radę Pedagogiczną zgody na 
powtarzanie przez ucznia klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny. 

13. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać daną klasę tylko jeden raz. 
14. Uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, a Rada Pedagogiczna nie wyraziła zgody na powtarzanie 

danej klasy, zostaje skreślony z listy uczniów. 
 
 

§ 16  
Zapisy końcowe 

 
1. Niniejszy WSO jako załącznik do Statutu po zaopiniowaniu zmian przez Radę Pedagogiczną wchodzi w życie z dniem 

zatwierdzenia przez Organ Prowadzący.  
2. Z dniem zatwierdzenia niniejszego WSO tracą moc zapisy dotychczas obowiązującego WSO.  
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym WSO rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

 
 
 

WSO zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu: 23 września 2020 r. 
WSO zatwierdzony przez Organ Prowadzący w dniu: 28 września 2020 r. 


