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Statut Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie 
 
 

 
Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 ze zm.)  

3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 

czerwca 2019 roku w sprawie ramowych planów nauczania w 
publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1247).  
4. Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

5. Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 
967 i 2245 oraz z 2019r. poz. 730 i 1287 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  
9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
686). 

7. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 

listopada 2014 roku w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i 
placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1646). 

8. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28  
sierpnia 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1674). 
 

 
 
 

 
Rozdział I 

 

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole 
 

§ 1 
 
Pełna nazwa Szkoły, określona Uchwałą Nr XXIV/151/2008 Rady Gminy Gdów  

z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Muzycznej                
I stopnia w Gdowie, brzmi: Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie. 

 

§ 2 
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Organem prowadzącym Szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego - 
Gmina Gdów, a nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Minister Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej. 
 

§ 3 

 
Siedzibą Szkoły jest miejscowość Gdów (w budynku Szkoły Podstawowej im. 

Jana Kantego w Gdowie): Gdów 2, 32-420 Gdów. 
 

§ 4 

1. Szkoła jest publiczną szkołą artystyczną I stopnia, realizującą wyłącznie        
kształcenie artystyczne. 
2. Uczniowie Szkoły obowiązani są do równoczesnego realizowania obowiązku 

szkolnego na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Szkoła daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego ale nie nadaje 

uprawnień zawodowych. 

4.Szkoła prowadzi naukę w następujących klasach instrumentów: 
1.) fortepian; 

2.) skrzypce; 
3.) wiolonczela; 
4.) gitara; 

5.) akordeon; 
6.) flet; 

7.) klarnet; 
8.) obój; 
9.) saksofon 

10.) trąbka; 
11.) puzon; 

12.) perkusja. 
 

5. Szkoła prowadzi naukę tylko w zakresie przedmiotów artystycznych,  

     w dwóch cyklach kształcenia: 
1.) sześcioletnim cyklu nauczania – grupy wiekowo młodsze (wiek 

kandydatów  6 – 10  lat); 

2.) czteroletnim cyklu nauczania – grupy wiekowo starsze (wiek kandydatów  
8 -  16 lat). 

3.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców, 
opiekunów ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu 
głównego i Rady Pedagogicznej możliwa jest zmiana cyklu kształcenia od 

1 września danego roku szkolnego. 
4.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców, opiekunów 

ucznia po zasięgnięciu opinii nauczyciela przedmiotu głównego i Rady 
Pedagogicznej możliwa jest zmiana przedmiotu głównego od 1 września 
danego roku szkolnego, najpóźniej w klasie drugiej cyklu czteroletniego i w 

klasie trzeciej cyklu sześcioletniego.  
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§ 5 
       

1. Szkoła muzyczna może posiadać imię, które nadaje organ prowadzący na 
wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  
Imię Szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej 

Szkoły. 
2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 
 
 

§ 6 
 
1.Szkoła jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów art. 20 Ustawy    

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 2104  
z późn. zm.). 

2. Szkoła jest publiczną placówką oświatową i zapewnia bezpłatne nauczanie w 
zakresie ramowych planów nauczania zgodnie z obowiązującą podstawą 
programową w kształceniu w zawodzie muzyk w szkole muzycznej I stopnia 

określoną w przepisach szczegółowych. 
 

Rozdział II 

Cele i zadania 

§ 7 

 
1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania, w szczególności: 

1.) rozbudza i rozwija zainteresowania i uzdolnienia muzyczne uczniów w        
sposób dostosowany do ich wieku i predyspozycji; 
2.) daje podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego; 

3.) pogłębia zamiłowanie uczniów do muzyki; 
4.) uczy podstaw gry na instrumencie, w szczególności prawidłowego 

operowania aparatem gry; 
5.) zapoznaje uczniów z podstawową wiedzą muzyczną oraz dorobkiem 
narodowej i światowej kultury muzycznej; 

6.) kształtuje wyobraźnię muzyczną uczniów; 
7.) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna; 
8.) wychowuje i przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki; 

9.) wdraża uczniów do systematycznej i efektywnej pracy; 
10.) przygotowuje uczniów do występów publicznych i zachęca do 

czynnego udziału w życiu muzycznym, kładąc szczególny nacisk na 
właściwe zachowanie i strój oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem, w 
szczególności z tremą; 

11.) rozwija pasję muzyczną poprzez podejmowanie inicjatyw 
artystycznych, w tym w szczególności organizację konkursów muzycznych; 

12.) rozwija umiejętności pracy w zespole, w tym branie 
współodpowiedzialności za efekt tej pracy; 
13.) przygotowuje uczniów do pielęgnowania wartości ponadczasowych, 

jak ojczyzna, patriotyzm, pokój, wolność, suwerenność, tolerancja, itp.; 
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14.) zachęca uczniów do wykonywania zadań na rzecz osób 
potrzebujących;  

15.) przygotowuje do kolejnego etapu kształcenia zawodowego; 
16.) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze; 
17.) bierze czynny udział w życiu artystycznym środowiska. 

 
§ 8 

 
1. Szkoła realizuje cele dydaktyczne poprzez: 

1.) prowadzanie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie 

przedmiotów objętych  planem nauczania; 
2.) realizację programów nauczania dopuszczonych w Szkole na 

podstawie odrębnych przepisów; 

3.) dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji 
ucznia; 

4.) przeprowadzanie sprawdzianów, ocenianie pracy uczniów, 
klasyfikowanie i przeprowadzanie przesłuchań śródrocznych, 
technicznych, egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych  

i poprawkowych; 
5.) podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację 

dokształcania na swoim terenie oraz umożliwienie i ułatwienie 

uczestnictwa w kursach i szkoleniach poza Szkołą; 
6.) organizowanie imprez muzycznych prezentujących osiągnięcia 

wszystkich uczniów (koncerty, przeglądy, konkursy); 
7.) uczestnictwo uczniów w obowiązkowych przesłuchaniach 

organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej, festiwalach, 

konkursach, przeglądach regionalnych, ogólnopolskich  i 
międzynarodowych oraz kursach i warsztatach muzycznych; 

8.) uczestnictwo w koncertach i recitalach wybitnych artystów i zespołów 
profesjonalnych; 

9.) współpracę z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności 

kulturalnej poprzez współorganizowanie imprez kulturalnych i innych 
projektów artystycznych na terenie powiatu i gminy; 

10.) czynny udział uczniów w imprezach lokalnych; 

11.) nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami, placówkami  
 oraz instytucjami kultury; 

12.) organizację międzyszkolnej orkiestry symfonicznej i orkiestry dętej  
 w ramach współpracy z Szkołą Muzyczną I stopnia w Wieliczce. 

2. Szkoła realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze poprzez: 

1.) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu uczniów, budowanie 
pozytywnych  relacji na linii nauczyciel – uczeń – rodzic; 

2.) stwarzanie atmosfery sprzyjającej dobremu porozumieniu; 
3.) kształtowanie postaw moralnych i społecznych; 
4.) wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności do przeciwstawiania  

się zagrożeniom współczesnego świata; 
5.) pracowanie nad kulturą słowa, kulturą osobistą i kulturą relacji 

międzyludzkich; 

6.) rozbudzanie w uczniu zainteresowania kulturą i zamiłowania do 
muzyki; 
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7.) opracowywanie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska (Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły stanowi 
odrębny dokument). 

3. Szkoła zapewnia właściwą opiekę na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

poprzez: 
1.) obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność za wyniki  
i jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 
uczniów podczas zajęć; 

2.) opiekę wychowawczą nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas 
zajęć sprawowaną przez wszystkich nauczycieli Szkoły,  
a w szczególności przez nauczyciela przedmiotu głównego 

(wychowawcę) i nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem a 
także opiekę nad uczniami przebywającymi poza terenem Szkoły, 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę na podstawie odrębnych 
przepisów. 

4. Zadania Szkoły obejmują: 

1.) obowiązek zapewnienia uczniom optymalnych warunków rozwoju  
i bezpieczeństwa; 

2.) obowiązek prowadzenia przez nauczyciela zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i opiekuńczych, a także odpowiedzialność za wyniki  
i jakość swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

uczniów podczas zajęć; 
3.) opiekę wychowawczą nad uczniami sprawowaną przez wszystkich 

nauczycieli Szkoły, a w szczególności przez nauczyciela przedmiotu 

głównego (wychowawcę) oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z 
danym uczniem; 

4.) współdziałanie i koordynację działań wychowawczych prowadzonych 
przez nauczyciela przedmiotu głównego ze wszystkimi nauczycielami 
pracującymi z danym uczniem; 

5.) obowiązek zapewniania właściwej opieki na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych poprzez: 
a.) zapoznawanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa, instrukcją 

p.poż. i zachowania się na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 
(nauczyciele prowadzący zajęcia lub opiekun); 

b.) bieżące dozorowanie korytarzy i szatni przez pracowników obsługi 
Szkoły; 

c.) sprawowanie opieki podczas zajęć i imprez pozaszkolnych przez 

osoby odpowiednio przeszkolone (rodzice sprawują opiekę oraz 
ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do 

i ze Szkoły, oraz w drodze na próby międzyszkolnej orkiestry 
symfonicznej i międzyszkolnej orkiestry dętej odbywających się w 
Wieliczce). 

5. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną po 
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i opinii organu nadzorującego. 

6. Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 
uczelnią, a Dyrektorem Szkoły.  
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Rozdział III 
 

Organy Szkoły 
 
 

      § 9   
 

1. Organami Szkoły są: 
1.) Dyrektor Szkoły; 
2.) Rada Pedagogiczna; 

3.) Rada Rodziców; 
4.) Samorząd Uczniowski.  

 

  
      § 10 

 
1. Dyrektor Szkoły stoi na jej czele i kieruje jej działalnością,  

a w szczególności: 

1.) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2.) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3.) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne; 
4.) realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi 

w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów 
nadzorujących szkołę; 

5.) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

obowiązującymi  przepisami prawa; 
6.) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, w tym do zaciągnięcia 
zobowiązań w imieniu i na rzecz Szkoły do wysokości środków 
pozostających w dyspozycji Szkoły zgodnie z jej rocznym planem 

finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie; 
7.) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 
8.) współdziała z innymi placówkami oświatowymi, a zwłaszcza z innymi 

szkołami i placówkami artystycznymi; 
9.) kształtuje twórczą atmosferę pracy, poprzez zapewnienie właściwych 

warunków pracy; 
10.) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i pracownikom Szkoły w czasie zajęć organizowanych przez 

szkołę; 
11.) zapewnia właściwą organizację pracy Szkoły; 

12.) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem; 
13.) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, 

stowarzyszeń; 

14.) organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą; 
15.) stwarza nauczycielom warunki do realizacji ich zadań  

oraz doskonalenia zawodowego; 

16.) zapoznaje Radę Pedagogiczną z bieżącymi problemami oświatowymi 
oraz aktualnymi przepisami prawa oświatowego; 
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17.) koordynuje działania oraz zapewnia wymianę informacji  
o podejmowanych i planowanych działaniach pomiędzy organami 

Szkoły; 
18.) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

Szkoły; 

19.) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji warsztatów     
instrumentalnych; 

20.) współdziała z władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań 
wymagających takiego współdziałania; 

21.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może w danym roku 

szkolnym ustalić 6 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych; 

22.) decyduje o liczebności grup zajęć zbiorowych w poszczególnych     

cyklach nauczania na poziomie danej klasy; 
23.) odpowiada za zaplanowanie w szkolnym planie nauczania godzin   

do dyspozycji dyrektora; 
24.) podejmuje decyzję o współprowadzenie zajęć z zespołu   

instrumentalnego, orkiestry i chóru, oraz wyznacza nauczyciela 

prowadzącego dokumentację przebiegu nauczania; 
25.) wyznacza termin i powołuje komisję do przeprowadzania   

egzaminów: promocyjnego, końcowego, klasyfikacyjnego, 

poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy ucznia w przypadku gdy 
roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z trybem i 

przepisami; 
26.) jest przewodniczącym komisji do przeprowadzenia egzaminu:   

promocyjnego, końcowego, klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz 

sprawdzianu   wiedzy ucznia w przypadku gdy roczna ocena 
klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z trybem i przepisami; 
27.) przenosi ucznia do innego nauczyciela tej samej specjalności na 

pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia; 

28.) przenosi ucznia do innego cyklu nauczania na wniosek rodziców i 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

29.) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów. 

 
2. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  

w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 
Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach: 
1.) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

2.) przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  
i innym pracownikom Szkoły;       

3.) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,  
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli  
oraz pozostałych pracowników Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów  
w przypadkach określonych w § 45. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu 

Uczniowskiego. 
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4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

5. Dyrektor Szkoły może powoływać kierowników sekcji za zgodą organu 
prowadzącego. 

 

§ 11 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji 
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady 

Pedagogicznej są protokołowane. 
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Szkole. 

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym 
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej. 
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem  
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę lub co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.  
7. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej co najmniej 2 razy 

w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły. 
8. Rada Pedagogiczna współpracuje z innymi organami Szkoły. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać 
dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników Szkoły. 
10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością    

          głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy  
w szczególności: 

1.) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
2.) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów; 

3.) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych w Szkole; 

4.) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 
5.) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy uczniów; 
6.) podejmowanie uchwał w sprawach wyrażania zgody na powtarzanie 

klasy; 
7.) zgoda na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności na zajęciach; 

8.) ustalanie regulaminu swojej działalności; 
9.) przygotowanie projektu statutu Szkoły oraz jego zmian; 
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10.) ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania; 
11.) ustalenie szkolnego zestawu podręczników; 

12.) zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie 
stypendium Prezesa Rady Ministrów; 

13.) przedstawienie CEA wniosku o przyznanie uczniowi stypendium 

MKiDN; 
14.) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w 

tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 
 

12. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w 
szczególności: 
1.) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs 

nie wyłonił kandydata albo gdy do konkursu nikt się nie zgłosił; 
2.) opiniowanie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

3.) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4.) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego 

rozkładu zajęć edukacyjnych; 
5.) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły; 
6.) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
7.) opiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły; 
8.) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły; 

9.) opinia w sprawie ustalenia 5 lub 6 – dniowego tygodnia pracy; 
10.) opinia w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 

do szkolnego planu nauczania; 
11.) wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej do zespołu odwołania 

nauczyciela od oceny pracy; 

12.) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji 
dyscyplinarnych dla nauczycieli; 

13.) opiniowanie w sprawie powierzenia stanowiska kierowniczego  

w Szkole; 
14.) zaopiniowanie aktu założycielskiego w sprawie utworzenia zespołu 

szkół; 
15.) opinia w sprawie średniej ocen upoważniającej do przyznania 

stypendium za wyniki w nauce; 

16.) opiniowanie w sprawie przyznania i wysokości stypendium za 
wyniki w nauce ze środków budżetowych Szkoły; 

17.) opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki; 
18.) opinia w sprawie zwiększenia uczniowi wymiaru zajęć z 

instrumentu głównego, zespołu instrumentalnego o 15 lub 30 minut 

tygodniowo. 
 

13. Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

1.) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły; 
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2.) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole; 

3.) wnioskowanie o nadanie imienia Szkole; 
4.) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej o odwołaniu nauczyciela od 

oceny pracy. 

14. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi 
zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania, zgodnie z 
regulaminem Rady Pedagogicznej. 

15. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady 

Pedagogicznej, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 4.), niezgodnych z 
przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Szkoły 
zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w 
razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

 

 
§ 12 
 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, powołana z inicjatywy rodziców, 
stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów Szkoły. 

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym 

roku szkolnym. 
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może 

być sprzeczny ze statutem Szkoły. 
5. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. 
6. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły. 
7. Dla wykonywania swoich zadań, zgodnych ze statutem Szkoły, Rada 

Rodziców korzysta nieodpłatnie z pomieszczeń Szkoły. 
8. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania 

się nowej Rady Rodziców. 
9. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy: 

1.) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły; 
2.) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

3.) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 
Dyrektora Szkoły; 

4.) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły; 

5.) opinia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych; 

6.) opiniowanie w sprawie podjęcia działalności w Szkole przez 

stowarzyszenia lub inne organizacje; 
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7.) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny pracy za okres 
stażu; 

8.) opinia w sprawie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych 
do szkolnego planu nauczania; 

9.) opinia w sprawie nadania imienia Szkole; 

10.) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania. 
 

10. Uprawnienia Rady Rodziców: 
1.) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej 

wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły; 

2.) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych Organów 
Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

Szkoły; 
3.) wnioskowanie o powołanie Rady Szkoły; 

4.) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 
5.) wybór przedstawiciela Rady Rodziców gdy nie powołano Rady 

Szkoły do zespołu rozpatrującego  odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy. 
 

 

§ 13 
 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie 
Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym  
i powszechnym.  

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 
5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności: 

1.) opiniowanie pracy nauczycieli; 
2.) możliwość przedstawiania Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi 

Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
takich jak: 

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, 
celem i stawianymi wymaganiami; 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce              

i zachowaniu;        
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie 

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością 
rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej  
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i 
możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem 

Szkoły; 
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f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego. 

 
 
 

§ 14 
 

1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których działanie 
dopuszczone jest odrębnymi przepisami, a których celem statutowym jest 
działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, z wyjątkiem partii 

politycznych oraz organizacji o charakterze subkultur młodzieżowych. 
2. Zgodę na zaistnienie stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w ust. 1 

wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady  
Rodziców. 

 
      § 15 
 

1. Zasady współdziałania organów Szkoły: 
1.) wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, 

tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie  

i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji; 
2.) każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania               

i podejmowania decyzji w ramach kompetencji; 
3.) organy te mają obowiązek współdziałania między sobą. Organem    

koordynującym tę współpracę jest Dyrektor Szkoły; 

4.) rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie przedstawiając wnioski 
i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski; 
5.) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski  

i opinie – formułowane podczas protokołowanych posiedzeń tych 

organów – Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej, w formie 
pisemnej lub ustnej; 

6.) wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach 

zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 

dni; 
7.) wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania 

się o podjętych lub planowanych działaniach. 

 
§ 16 

 
1. W razie zaistnienia sporów między organami Szkoły głównym 

obowiązkiem organów jest dążenie do ich rozstrzygnięcia na terenie 

Szkoły. Organy między sobą ustalają formy i sposoby ich rozstrzygania. 
2. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu w formie   

o której mowa w ust.1 organy mogą zwracać się, w zależności od rodzaju 

sporu, do organu prowadzącego Szkołę lub sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad Szkołą o jego rozstrzygnięcia. 



Statut Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie                                 Strona 15 

 

3. Dopuszcza się możliwość powoływania komisji, w skład której wchodzi 
„rozjemca” zaakceptowany przez organy będące w sporze. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 po zapoznaniu się z istotą sporu ma 
prawo przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych 
przez siebie zasad. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.    

 
 

Rozdział IV 
 

Organizacja Pracy Szkoły 

 
§ 17 
 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie 

organizacji roku szkolnego. 
 
      § 18 

 
1. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa arkusz organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora Szkoły, na podstawie ramowego planu 

nauczania oraz planu finansowego Szkoły. 
2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący po 

zaopiniowaniu przez organ nadzorujący.  
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonywania 

zmian w arkuszu organizacyjnym. Zmiany wymagają zatwierdzenia przez 

organ prowadzący.   
4. Arkusz organizacyjny określa: liczbę pracowników Szkoły, w tym liczbę 

stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i godzin zajęć 
obowiązkowych oraz zająć nadobowiązkowych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę. 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, zaopiniowanego przez 
Radę Pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację stałych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
6. Podstawową formą pracy w Szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  

prowadzone w systemie zajęć indywidualnych oraz klasowo-lekcyjnym. 
7. Zasady zwiększenia uczniom wymiaru zajęć z przedmiotu głównego: 

1.) decyzje o zwiększeniu wymiaru zajęć dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych z przedmiotu głównego, podejmuje Dyrektor Szkoły, z 
uwzględnieniem możliwości finansowych i kadrowych Szkoły, w 

terminie do 1 września, na wniosek nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia; 

2.) decyzja o zwiększeniu wymiaru zajęć o której mowa w § 18 ust. 7 

pkt. 1.) jest podejmowana na okres nie dłuższy niż 1 rok szkolny; 
3.) warunkiem zwiększenia wymiaru zajęć, o którym mowa w § 18 ust. 7 

pkt. 1.) jest uzyskanie prze ucznia co najmniej oceny bardzo dobrej         

z danych zajęć, posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych, 
aktywny udział w życiu szkoły; 
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4.) decyzją Dyrektora Szkoły, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 
Pedagogiczną, może nastąpić zwiększenie wymiaru zajęć z 

przedmiotu głównego o 15 lub 30 minut tygodniowo. 
 

 

§ 19 
 

1. Godzina lekcyjna, zgodnie z ramowym planem nauczania, trwa: 
1.) 30 minut dla zajęć indywidualnych - przedmiot główny (kl. I-III cykl 6- 

letni);  

2.) 45 minut dla zajęć indywidualnych (kl. IV-VI cykl 6-letni, kl. I-IV cykl 
4-letni); 

3.) 30 minut dla zajęć z fortepianu dodatkowego (kl. V-VI cykl 6-letni,           

kl. III-IV cykl czteroletni); 
4.) 45 minut dla zajęć zbiorowych – ogólnomuzycznych, orkiestry i chóru; 

5.) 15 minut dla akompaniamentu. 
2. Przerwy między lekcjami z przedmiotu głównego i zajęć teoretycznych 

trwają 5 minut. 

3. Liczbę uczniów na zajęciach określają odrębne przepisy. 
4. Szczegółowy tygodniowy rozkład zajęć indywidualnych ustala nauczyciel 

danego przedmiotu i przedkłada do akceptacji Dyrektorowi Szkoły  

w terminie do 15 września każdego roku. 
5. W przypadku zmian w szczegółowym tygodniowym rozkładzie zajęć w 

ciągu roku szkolnego, nauczyciel ma obowiązek poinformowania o tym 
Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni od dokonania zmiany. 

6. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia. 

7. Termin klasyfikacji śródrocznej (ustala się najpóźniej w czwartym 
tygodniu stycznia. 

8. Szkoła pracuje w systemie 6-cio dniowym. 
9.  Zasady wydawania świadectw określają odrębne przepisy. 

 

§ 20 
 
1. Szkoła organizuje bibliotekę, z której mogą korzystać pracownicy Szkoły  

i uczniowie,  na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki. 

3. Do zakresu zadań bibliotekarza należy: 
1.) udostępnianie i wypożyczanie zbiorów; 
2.) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z potrzebami Szkoły; 

3.) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów; 
4.) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej; 

5.) zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru. 
 
§ 21 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie ich pobytu  

w Szkole, a także podczas zajęć organizowanych przez Szkołę poza jej 

terenem. Dba o pełne poczucie bezpieczeństwa uczniów oraz 
przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych. 
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2. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas teoretycznych zajęć 
edukacyjnych, zajęć zbiorowych oraz przerwach między nimi opiekę 

sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.  
3. Wyznaczony nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć 

poza Szkołą i odpowiada za ich bezpieczeństwo zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
4. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest 

możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad 
uczniami w tym momencie przejmie inny pracownik Szkoły. 

5. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z zajęć jeśli nie jest w stanie 

zapewnić mu odpowiedniej opieki. 
6. Zwolnienie ucznia z zajęć z przyczyny odbycia przez niego innych zajęć  

w Szkole (u innego nauczyciela) tylko po uzgodnieniu tego z 

nauczycielem. 
7. Dyrektor i wszyscy pracownicy Szkoły mają obowiązek dbać o 

bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

8. Sprawowanie opieki podczas zajęć i imprez pozaszkolnych przez osoby 

odpowiednio przeszkolone (rodzice sprawują opiekę oraz ponoszą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze Szkoły, 
oraz w drodze na próby międzyszkolnej orkiestry symfonicznej i 

międzyszkolnej orkiestry dętej odbywających się w Wieliczce). 
 

 
§ 22 

 

Po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, nauczyciele i uczniowie poza zajęciami 
dydaktycznymi mogą korzystać z pomieszczeń szkolnych. 

 
 

§ 23 

 
Uczniom, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrektora Szkoły, mogą być 
udostępnione instrumenty oraz inne pomoce dydaktyczne, z których mogą 

korzystać w pracy domowej np. instrumenty dęte, smyczkowe, inne. 
 

 
§ 24 

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami)  uczniów  
w sprawach kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rodzicom przysługuje prawo do: 
1.)  znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych Szkoły  

i danej klasy; 

2.) znajomości oceniania wewnątrzszkolnego, klasyfikowania i 
promowania uczniów; 

3.) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce, 

zachowania i przyczyn trudności, dostępnej w każdym czasie, która 
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na wniosek nauczyciela lub prośbę rodziców, może być sporządzona  
w formie pisemnej; 

4.) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 
kształcenia swoich dzieci; 

5.) zaznajomienia się ze sprawdzonymi i ocenionymi pisemnymi pracami 

kontrolnymi dziecka; 
6.) kierowania wszystkich swoich uwag i opinii bezpośrednio do 

Dyrektora Szkoły; 
7.) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi 

nadzorującemu. 

4. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzające możliwość wymiany 
informacji oraz dyskusji w sprawach związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opieką. 

5. Informowanie rodziców o postępach ucznia odbywa się również poprzez 
organizowanie popisów uczniów, audycji klasowych, lekcji otwartych, 

koncertów ogólnoszkolnych. 
6. W razie nagłej potrzeby skontaktowania się nauczyciela z rodzicami,         

Dyrektor Szkoły ma prawo wezwać rodziców ucznia do Szkoły. 

7. Nauczyciele mają obowiązek uczestniczenia w dniach otwartych w celu 
skontaktowania się z rodzicami uczniów. 

8. Spotkanie ogólne z rodzicami odbywa się na początku roku szkolnego  a z 

nauczycielami przedmiotu głównego odbywają się 2 razy w ciągu  roku 
szkolnego, a ponadto w razie zaistniałej potrzeby, rodzice mogą 

kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w każdym 
czasie. 

 

§ 25  
 

1. Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły: 
1.) zasady rekrutacji oraz jej formy i zakres badania przydatności kandydatów 

do klasy pierwszej odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu, 

dostępnego na stronie internetowej Szkoły, zgodnego z Rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 w 
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i 

placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 686);  

2.) szkoła organizuje kursy przygotowujące kandydatów do kształcenia 
muzycznego. Uczestnictwo w kursie nie jest jednoznaczne z przyjęciem 
kandydata do Szkoły; 

3.) do klas pierwszych uczniów przyjmuje się na podstawie badania 
przydatności przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez 

Dyrektora Szkoły; 
4.) pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły mają kandydaci, którzy uzyskali 

najwyższą ilość punktów; 

5.) wiek nowoprzyjętych uczniów oraz zakwalifikowanie ich do nauczania w  
cyklu sześcioletnim lub czteroletnim określa regulamin rekrutacji; 

6.) termin składania podań, szczegóły, zakres tematyczny badania, sposoby  

i terminy informowania kandydatów określa regulamin rekrutacji;  
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7.) w indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do 
klasy wyższej niż pierwsza lub na rok kształcenia wyższy niż pierwszy, a 

także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej 
publicznej szkoły albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o 
przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin 

kwalifikacyjny; 
8.) Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie 

przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata. 
 
 

Rozdział V 
 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

 
      § 26 

 
1. W placówce zatrudnia się: 

1.) pracowników pedagogicznych; 

2.) pracowników administracji; 
3.) pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników 

administracyjnych i obsługi Szkoły określają odrębne przepisy. 
3. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą 

jest odpowiedzialny za wyniki i jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo 
powierzonych jego opiece uczniów.  

4. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1.) organizowanie zajęć w sposób zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo 
uczniów; 

2.) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu nauczania, zgodnie  
z założeniami programowymi; 

3.) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności 

i zainteresowań; 
4.) bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów w oparciu o 

założenia wewnątrzszkolnego oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie 

wszystkich uczniów; 
5.) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych  

w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów; 
6.) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu 

wiedzy merytorycznej; 

7.) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej; 
8.) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub 

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;  
9.) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
10.) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu 

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą; 

11.) kształcenie i wychowanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze 
wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
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12.) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i 
obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między 

ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 
13.) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie 

szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na 

terenie szkoły, zawiadomienie dyrektora szkoły lub pracownika 
obsługi o fakcie przebywania osób postronnych.  

5. Zadaniem nauczyciela przedmiotu głównego jest sprawowanie opieki        
          nad swoimi uczniami, a w szczególności: 

1.) tworzenie warunków wspomagających rozwój muzyczny ucznia; 

2.) inspirowanie działań zespołowych uczniów; 
3.) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 
4.) tworzenie różnych form życia zespołowego integrujących zespół   

uczniowski; 
5.) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i włączanie ich w sprawy życia  

klasy i Szkoły; 
6.) współdziałanie z nauczycielami uczącymi jego klasę. 

6. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły w szczególności 

za: 
1.) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć, pełnienia 

opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, 

wycieczek; 
2.) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodny z 

osiągnięciami współczesnej nauki oraz za jakość i wyniki tej pracy; 
3.) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych 

mu przydzielonych; 

4.) przestrzegania przepisów BHP opisanych w stosownej instrukcji; 
5.) nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom w szczególności: 
a) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów; 
b) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 
c) rozpoznawania niepowodzeń edukacyjnych, trudności w 
funkcjonowaniu uczniów w społeczności szkolnej; 

d)podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz 
potencjału ucznia w cele podnoszenia efektywności uczenia się; 

e)współpraca z instytucjami w szczególności z poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną w zakresie oceny funkcjonowania 
uczniów w szkole. 

7. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia 
godności zawodu nauczyciela i obowiązków zawartych w ust. 3a Ustawy 

Karta Nauczyciela oraz Kodeksem Pracy. 
8. Nauczyciela można zawiesić w  pełnieniu obowiązków na czas nie dłuższy 

niż 6 miesięcy, chyba że przeciwko nauczycielowi lub Dyrektorowi Szkoły 

toczy się jeszcze postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, w 
związku z którym nastąpiło zawieszenie. 

9. Do zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi należy  

w szczególności zadbanie i stworzenie odpowiednich warunków do pracy      
nauczycieli i uczniów. 
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10. Nauczyciel ma prawo: 
a)  do działania, z zachowaniem drogi służbowej,  

w kwestiach rozwiązywania wewnątrzszkolnych sporów i konfliktów; 
b) decydowania w sprawach wyboru metod, form organizacyjnych, 

programów, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu 

swojego przedmiotu; 
c) wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego 

oraz programów nauczania w celu ustalenia szkolnego zestawu 
programu nauczania; 

d) decydowania o bieżącej, śródrocznej, rocznej i końcowej ocenie 

postępów swoich uczniów; 
e) wnioskowania w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar statutowych 

swoich uczniów; 

f) przed opracowaniem projektu organizacyjnego znać planowany dla 
niego  przydział godzin dydaktycznych, znać w miarę możliwości 3 dni 

wcześniej planowany termin posiedzeń Rady Pedagogicznej. 
 

§ 27 

 
1. Do zadań i obowiązków sekretarza szkoły należy: 
1.) współpraca z Dyrektorem Szkoły i współpracownikami pedagogicznymi          

w wychowaniu dzieci; 
2.) terminowa obsługa kancelaryjna zgodnie z obowiązującą instrukcją; 

3.) prowadzenie na bieżąco spraw uczniów i rodziców; 
4.) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej i informacyjnej w zakresie 

spraw uczniowskich i dydaktycznych; 

5.) przyjmowanie, przepisywanie i wysyłanie korespondencji szkolnej; 
6.) obsługiwanie urządzeń techniki biurowej; 

7.) prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących; 
8.) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania; 
9.) prowadzenie na bieżąco rozliczeń finansowych zakupów dokonywanych 

przez szkołę i ich ewidencji; 
10.) dokonywanie zamówień w zakresie materiałów biurowych, druków 

szkolnych; 

11.) prowadzenie rejestru w księgach inwentarzowych i materiałowych 
szkoły; 

12.) prowadzenie ewidencji pracowników szkoły i dokumentację związaną z 
kadrami; 

13.) sporządzanie ewidencji godzin nadliczbowych dla nauczycieli i 

pracowników szkoły; 
14.) prowadzenie księgi uczniów i zakładanie arkuszy ocen; 

15.) przestrzeganie zasad prawidłowego zabezpieczenia obiektu, mienia 
szkoły i pieczęci urzędowych; 

16.) prowadzenie obowiązującej dokumentacji: zbioru zarządzeń, instrukcji i 

przepisów zgodnie z zasadami jej archiwizacji; 
17.) kierowaniem zespołem pracowników obsługi; 
18.) przestrzeganie dyscypliny pracy, kodeksu etycznego oraz tajemnicy 

służbowej; 
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19.) wykonanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły poleconych 
przez Dyrektora; 

20.) przechowywanie w archiwum szkolnym dokumentacji pedagogicznej w 
sposób uniemożliwiający ich zniszczenie albo kradzież. 

 

§ 28 
 

1. Do zadań i obowiązków pracowników obsługi (woźna, sprzątaczka) należy: 
1.) współpraca z dyrektorem Szkoły i współpracownikami pedagogicznymi 

w wychowaniu dzieci i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy; 
2.) nadzorowanie osób przebywających w obiekcie szkolnym; 
3.) przekazywanie informacji Dyrektorowi Szkoły o zauważanych 

nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa uczniów oraz obiektu 
szkolnego (np. zgłaszanie Dyrektorowi osób obecnych w pobliżu szkoły, 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów i zachowujących się podejrzanie 
itp.); 

4.) dokładne i solidne wykonywanie czynności związanych z 

utrzymywaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku 
pracy; 

5.) oszczędne gospodarowanie powierzonymi środkami, materiałami i 

narzędziami; 
6.) obsługiwanie powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp; 

7.) przestrzeganie dyscypliny pracy i kodeksu etycznego; 
8.) konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu; 
9.) czuwanie nad zabezpieczeniem szkoły przed włamaniem, obsługiwanie 

zgodnie z zasadami systemu alarmowego, zamykanie okien i obiektu 
szkolnego; 

10.) sprawdzenie po wykonaniu prac porządkowych kurków 
wodociągowych i wyłączenie źródeł światła; 

11.) nadzorowanie szatni szkolnej w celu zapewnienia ładu i 

bezpieczeństwa uczniów; 
12.) dbanie o porządek i czystość szkolnej szatni; 
13.) wykonywanie czynności przydzielonych w ramach okresowych i 

generalnych porządków  w szkole; 
14.) wykonywanie prac w przypadku remontu bieżącego lub kapitalnego 

według dodatkowych ustaleń; 
15.) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, 

zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 
§ 29 

 
1. W Szkole działają zespoły przedmiotowe oraz problemowo-zadaniowe 

zwane dalej komisjami.  

2. Komisja Rekrutacyjna  zajmuje się w szczególności: 
1.) poradnictwem dla kandydatów; 
2.) przeprowadzaniem badań przydatności kandydatów; 

3.) prowadzeniem dokumentacji z przebiegu badania przydatności   
              kandydatów; 
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4.) opracowaniem protokołu z badania przydatności kandydatów.  
3. Komisja do spraw ewaluacji wewnętrznej zajmuje się w szczególności: 

1.) prowadzi badania stopnia spełnienia wymagań wobec szkół 
artystycznych; 

2.) gromadzi i opracowuje materiały wynikające z prowadzonych działań 

badawczych; 
3.) przygotowuje raport z ewaluacji wewnętrznej. 

 
§ 30 

 

1. W Szkole tworzy się sekcje: 
1.) instrumentów strunowych i teorii; 
2.) instrumentów dętych, akordeonu i perkusji. 

2. Każda sekcja posiada kierownika, który bezpośrednio podlega Dyrektorowi 
Szkoły oraz sprawuje opiekę i kontrolę nad pracą dydaktyczną nauczycieli 

wchodzących w skład sekcji. 
3. Do obowiązków kierownika sekcji należy:  

1.) współodpowiedzialność za dyscyplinę pracy nauczycieli danej sekcji; 

2.) udzielanie pomocy metodycznej młodym nauczycielom; 
3.) opracowanie rocznych planów sekcji i nadzorowanie ich prawidłowej 

realizacji; 

4.) sprawowanie kontroli wywiązywania się z powierzonych nauczycielom 
obowiązków; 

5.) organizowanie i przeprowadzanie zebrań sekcyjnych; 
6.) przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z całorocznej 

pracy sekcji oraz wniosków do dalszej pracy; 

7.) otoczenie szczególną opieką uczniów wybitnie uzdolnionych; 
8.) organizowanie koncertów wewnątrz sekcji; 

9.) monitorowanie działań nauczycieli w uzyskiwaniu kolejnych stopni 
zawodowych awansu nauczycieli; 

10.) sprawuje we współpracy z Dyrektorem Szkoły nadzór pedagogiczny;  

11.) prowadzenie dokumentacji pracy sekcji; 
12.) podejmowanie działań służących podnoszeniu poziomu nauczania; 
13.)  współorganizowanie przesłuchań śródrocznych i egzaminów 

promocyjnych i końcowych; 
14.) gromadzenie danych dotyczących wyników nauczania, 

analizowanie ich oraz formułowanie wniosków do dalszej pracy; 
15.) planowanie wewnętrznych i zewnętrznych form doskonalenia 

zawodowego;  

16.) pomoc przy organizowaniu imprez szkolnych i pozaszkolnych; 
17.) ewaluację szkolnych programów nauczania; 

18.) zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów 
muzycznych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych do 
Dyrektora Szkoły; 

19.) wykonywanie innych zadań związanych z pracą dydaktyczno - 
wychowawczą, zlecanych przez Dyrektora Szkoły. 

4. Uprawnienia kierownika sekcji: 

1.) może wnioskować o przyznanie nagród i kar dla nauczycieli sekcji; 
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2.) współuczestniczy w komisji badania przydatności dla kandydatów  do 
klasy pierwszej; 

3.) konsultuje lekcje i przeprowadza obserwacje wewnątrz lekcji; 
4.) dokonuje kontroli dokumentacji nauczyciela; 
5.) formułuje opinię o nauczycielach sekcji w celu dokonania oceny 

pracy;  
6.) korzysta ze zniżki godzin wynikających z przepisów szczegółowych. 

5. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni          
współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

6. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z 

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 
określonych w art. 63 Karty Nauczyciela. 

 

 
 

Rozdział VI 
 

Ocenianie wewnątrzszkolne 

 
§ 31 
 

Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego  
 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości 
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, 
uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. Ilekroć w rozdziale jest mowa o przedmiocie głównym należy przez to 
rozumieć instrument główny. 

3.  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1.) informowanie ucznia o stopniu opanowania i jego postępach w 
odniesieniu do wymagań edukacyjnych; 

2.) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

3.) motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
4.) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien 
się dalej uczyć; 

5.) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom 

informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia; 
6.) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno – wychowawczej. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1.)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych; 

2.)  ocenianie bieżące oraz ustalenie śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych; 

3.) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych      
i poprawkowych; 
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4.) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 

5.) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym 
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  

 i rodziców (prawnych opiekunów) o: 
            1.) wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez       

 siebie programu nauczania, niezbędnych do uzyskania                    
poszczególnych  śródrocznych i  rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych  i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

 2.) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia; 
 3.) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej                                    

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu 
promocyjnego co dokumentują wpisem w dzienniku lekcyjnym. 

6. Na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Szkoły za pośrednictwem 
funkcjonalności dziennika elektronicznego lub nauczycieli przedmiotu 
głównego informuje uczniów oraz ich rodziców o konsekwencjach otrzymania 

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych.  

7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych   odpowiednio   do   potrzeb   rozwojowych   i   edukacyjnych    
oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

8. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej  
lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb ucznia, który: 
1.) posiada 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; 
2.) nie posiada opinii, a jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

– na  podstawie  rozpoznania   indywidualnych  potrzeb  rozwojowych 

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, 
dokonanego przez nauczycieli. 

9. Opinia, o której mowa w ust. 8 może być wydana uczniowi szkoły 
artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż 
w czasie, w którym uczęszcza on jednocześnie do klasy IV szkoły 

podstawowej i nie później niż w czasie, w którym uczęszcza jednocześnie do 
klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniowi, który uczęszcza jednocześnie 

do szkoły ponadpodstawowej.  
10.  Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców: 
            1.) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi uzasadnić          

ustaloną  ocenę; 
            2.) na wniosek ucznia lub rodziców nauczyciel musi udostępnić         
                sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne. 
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11. Nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę w ciągu 7 dni na pisemny 
wniosek  rodziców lub pełnoletniego ucznia skierowany przez kancelarię 

szkoły do nauczyciela danego przedmiotu. 
12. Na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia dokumentacja 

egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych może być 

udostępniona w kancelarii szkoły w obecności Dyrektora Szkoły. 
 

§ 32 
 

Ocenianie bieżące 

 
1. Ocenianie bieżące ustala się w następującej skali: 
1.) stopień celujący – 6 - oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają 

poza wymagania edukacyjne; 
2.) stopień bardzo dobry – 5 - oznacza, że uczeń całkowicie spełnia 

wymagania edukacyjne; 
3.) stopień dobry – 4 - oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne w 

sposób nie pełny, jednak nie przewiduje się problemów z dalszym 

kształceniem; 
4.) stopień dostateczny – 3 - oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe 

wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego 

kształcenia; 
5.) stopień dopuszczający – 2 - oznacza, że spełnienie wymagań 

edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudnia, a nawet może 
uniemożliwić dalsze kształcenie; 

6.) stopień niedostateczny – 1- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia 

wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia. 
2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

   1.) bieżące; 
   2.) klasyfikacyjne: śródroczne i roczne; 
   3.) końcowe. 

3. Ocenione i sprawdzone pisemnie prace ucznia nauczyciel udostępnia     
rodzicowi w szkole w obecności nauczyciela i przechowuje je do 31 sierpnia 
danego roku szkolnego. 

4. Przedmiot  główny – nauczyciel wystawia oceny miesięczne,  
 za pomocą stopni w dzienniku elektronicznym, uwzględniając w 

szczególności pracę domową, przygotowanie do zajęć  
i indywidualne postępy ucznia. 

5. Fortepian dodatkowy - nauczyciel wystawia oceny miesięczne,  

 za pomocą stopni w dzienniku elektronicznym, uwzględniając w 
szczególności pracę domową, przygotowanie do zajęć  

i indywidualne postępy ucznia. 
6. Przedmioty teoretyczne, zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe – 

nauczyciele na bieżąco wystawiają oceny cząstkowe (od 1 do 6) z plusami i 

minusami. 
7. Dla przedmiotu głównego z którego ocena ustalana jest w trybie egzaminu 

promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali 

(od 1 do 6) na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z 
egzaminu według następującej skali:  
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1.)  stopień celujący -   25 punktów   -  otrzymuje uczeń, będący laureatem 
konkursów i przesłuchań,  prezentuje grę bezbłędną muzycznie i 

technicznie oraz ciekawą artystycznie. Ponadto wykazuje się 
nienaganną i wzorową postawą w zakresie kultury osobistej oraz 
poszanowania instrumentów i mienia szkolnego; 

2.) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów - otrzymuje uczeń który, 
prezentuje grę bezbłędną technicznie i muzycznie, opanował zakres 

materiału obowiązujący w danej klasie; 
3.) stopień dobry  - od 16 do 20 punktów - otrzymuje uczeń, który 

opanował materiał nauczania danej klasy według obowiązującego 

programu, i prezentuje grę poprawną technicznie i muzycznie; 
4.) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów - otrzymuje uczeń który, 

wykonał program z niedociągnięciami muzyczno - technicznymi, 

intonacyjnymi i pamięciowymi lecz opanował grę na instrumencie 
umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy; 

5.) stopień dopuszczający – 11 i 12 punkty - otrzymuje uczeń, który nie 
opanował minimum programowego w danej klasie, jego wykonanie 
utworów charakteryzuje się brakami techniczno - muzycznymi, jednak 

nie wykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy; 
6.) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów - otrzymuje uczeń, który 

nie opanował minimum materiału przewidzianego w programie 

nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy rozwój 
muzyczno - artystyczny nawet przy intensywnej pracy. 

  Uczeń wykonuje program egzaminacyjny z pamięci. W przypadku      
niespełnienia tego wymagania jego ocenę obniża się o jeden stopień. 

8. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i 

uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 
Każda z osób wchodząca w skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty 

według skali o której mowa w ust. 7. Liczbę punktów uzyskana przez 
ucznia z egzaminu ustala się jako średnią arytmetyczną punktów 
przyznanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład komisji i 

zaokrągla do pełnych punktów w ten sposób, że ułamkowe części punktów 
wynoszące mniej niż 0,5 punktu pomija się, a ułamkowe części punktów 
wynoszące 0,5 punktu i więcej podwyższa się do pełnych punktów. 

 
 

§ 33 
 

Klasyfikacja 

 
1. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na ustaleniu ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania z wyłączeniem zajęć, z których uczeń był zwolniony.  

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku 

szkolnym.  
3. Na 30 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do 

poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach 
klasyfikacyjnych za pomocą funkcjonalności dziennika elektronicznego, 
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z wyłączeniem przedmiotów, z których oceny będą ustalane w trybie 
egzaminów i wystawiane przez komisję egzaminacyjną. 

4. W sytuacji, kiedy uczniowi grozi niepromowanie lub skreślenie z listy 
uczniów nauczyciele są zobowiązani powiadomić rodziców w formie 
pisemnej, za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły na 30 dni  przed 

klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. 
5. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia, z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję egzaminacyjną. 
6. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej 
klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w wymiarze godzin nie przekraczającym 
wymiaru godzin dla tej klasy, wówczas nie jest klasyfikowany w 

pierwszym roku realizacji tych zajęć.  
7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji chóru na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres 
zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”. 

8. Klasyfikacja śródroczna odbywa się w terminie do 31 stycznia: 

1.) przedmiot główny – ocena ustalana jest przez nauczyciela 
prowadzącego na podstawie przesłuchania śródrocznego (od klasy 

II do klasy VI cyklu sześcioletniego oraz od klasy I do klasy IV 
cyklu czteroletniego) i ocen za pracę uzyskanych w trakcie 
półrocza; 

2.) przedmioty teoretyczne, zajęcia grupowe – oceny ustalane są na 
podstawie ocen cząstkowych; 

3.) zajęcia z fortepianu dodatkowego oraz innych zajęć edukacyjnych 
ujętych w ramowym planie nauczania – ocena ustalana jest przez 
nauczyciela prowadzącego na podstawie przesłuchania 

praktycznego oraz ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu 
półrocza; 

9. Klasyfikacja roczna; 

1.) przedmiot główny – ocena klasyfikacyjna roczna ustalana jest w 
trybie egzaminu promocyjnego z wyjątkiem uczniów klas 

pierwszych, w których ocenę na podstawie przesłuchania i ocen 
cząstkowych ustala nauczyciel prowadzący; 

2.) egzamin promocyjny  ma charakter zamknięty, tzn. odbywa się w 

obecności komisji egzaminacyjnej; 
3.) przedmioty teoretyczne i zajęcia grupowe - nauczyciele 

prowadzący zajęcia uwzględniają w klasyfikacji ocenę śródroczną, 
oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w II półroczu oraz udział  
w konkursach; 

4.) w klasie VI cykl 6- letni i w klasie IV cykl 4 - letni z przedmiotów 
kształcenie słuchu i audycje  muzyczne, obowiązuje egzamin 
ustny sprawdzający  wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu. 

Ocena uzyskana z egzaminu ma znaczący wpływ na ustalenie 
ostatecznej oceny z w/w przedmiotów; 
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5.)  zajęcia z fortepianu dodatkowego oraz innych zajęć edukacyjnych 
ujętych w ramowym planie nauczania – ocena ustalana jest przez 

nauczyciela prowadzącego na podstawie przesłuchania 
praktycznego oraz ocen cząstkowych uzyskanych w ciągu całego 
roku szkolnego. 

10.   Na klasyfikację końcową, którą przeprowadza się w klasie  
programowo najwyższej składają się: 

        1.) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone                         
odpowiednio w klasie programowo najwyższej; 

          2.) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których         

realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo 
niższych. 
 

 
§ 34 

 
Egzamin promocyjny 

 

1. Komisja egzaminacyjna ustala ocenę roczną w trybie egzaminu 
promocyjnego z przedmiotu głównego.  

2. Celem przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły 

wyznacza termin oraz powołuje komisję w składzie: 
           1.) Dyrektor jako przewodniczący komisji; 

        2.)  nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
        3.) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

3. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego z przedmiotu głównego 

uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel 

prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

5. 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. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu 
promocyjnego może być zmieniona jedynie w przypadku jeżeli została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 

oceny. 
7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

8. W uzasadnionych przypadkach losowych lub z przyczyn zdrowotnych, 

Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego,           
w tym przypadku końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną ustala 
nauczyciel danego przedmiotu w oparciu o przebieg pracy ocenianego 

okresu nauki. 
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9. Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę 
zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i 

nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i 
nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny 
wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

lub specjalistyczna jednostka nadzoru, czyli Centrum Edukacji 
Artystycznej, 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.  
 

§ 35 

 
Egzamin końcowy 

 

1. Egzamin końcowy ma formę praktyczną i dotyczy przedmiotu głównego 
w klasie VI cyklu sześcioletniego i klasie IV cyklu czteroletniego;  

2. Celem przeprowadzenia egzaminu końcowego Dyrektor Szkoły wyznacza 
termin oraz powołuje komisję w składzie: 

           1.) Dyrektor jako przewodniczący komisji; 

        2.)  nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
        3.) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

3. Przy ocenie z egzaminu końcowego z przedmiotu głównego uwzględnia 
się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek 
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających 

ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 
4. Ocenę z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel 

prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

5. 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. 

6. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu 
końcowego może być zmieniona jedynie w przypadku jeżeli została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej 
oceny. 

7. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 

egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

8. Z egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć 

edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i 
nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i 



Statut Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie                                 Strona 31 

 

nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny 
wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Laureat ogólnopolskiego konkursu, przesłuchania lub przeglądu w 

zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest 
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

lub specjalistyczna jednostka nadzoru, czyli Centrum Edukacji 
Artystycznej, 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 końcowego, laureat jest jednocześnie 
zwolniony z tego egzaminu.  

 
 

§ 36 
 

Egzamin klasyfikacyjny 

 
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: 
1.) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności 

na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny; 

2.) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny 
na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności 

nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (opiekunów 
prawnych); 

3.) egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi, który 

realizuje indywidualny tok nauki. 
2. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie 

pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły. 
3. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu głównego i fortepianu dodatkowego 

przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w 
składzie: 

1.) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej 

inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
        2.) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

                3.) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć    
                     edukacyjnych. 
4. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza komisja 

egzaminacyjna powołana przez  Dyrektora Szkoły w składzie: 
           1.) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej   
                inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

        2.) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
                3.) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć    
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                     edukacyjnych. 
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później     

niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych. 

6. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 

przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma możliwość zdawania tego 
egzaminu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający nazwę 
zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i 
nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu, imię i 

nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne lub program artystyczny 
wykonany podczas egzaminu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół 
podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu, który stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia, dołącza się pisemne prace ucznia lub 
krótką informację na temat wypowiedzi ucznia. 

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

9. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu, na 
podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.  

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), za zgodą Rady Pedagogicznej, realizować 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy 

w ciągu dwóch kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nie 
przekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. 

11. Uczeń o którym mowa w § 36 ust. 9 nie jest w klasyfikowany w pierwszym 

roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  
 

 
§ 37 

  

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. Decyzję  o  dopuszczeniu  ucznia  do egzaminu  poprawkowego  podejmuje 

(na pisemny  wniosek  rodziców  lub prawnych opiekunów)  Rada 
Pedagogiczna na  posiedzeniu zatwierdzającym klasyfikację.   

 4. Egzamin   poprawkowy   z   zajęć  edukacyjnych   przeprowadza  się  w  

formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu 
klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły. 

5. Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  Dyrektor Szkoły  nie później                      

niż w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
6. O terminie przeprowadzenia egzaminu poprawkowego uczeń zostaje   

poinformowany co najmniej miesiąc przed przeprowadzeniem egzaminu. 



Statut Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie                                 Strona 33 

 

7. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje  
     komisję w składzie: 

             1.) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel  zajmujący w szkole artystycznej   
inne  stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

             2.) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

             3.) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 
 8. Nauczyciel  lub nauczyciele  uczący ucznia danego przedmiotu może być    

     zwolniony z udziału  w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub  
     w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas 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 przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub 
programu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się  

pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. 
Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi 
załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły artystycznej nie 

później niż do końca września. 
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego     

 jest ostateczna.  
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego podlega skreśleniu z listy  

uczniów  chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 

13.W ciągu całego cyklu kształcenia w Szkole uczeń może powtarzać klasę 
tylko jeden raz. 

 
 

§ 38 

 
Tryb i warunki odwołania od oceny z zajęć edukacyjnych 

 

1. Jeżeli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych artystycznych 
zdaniem ucznia lub jego rodziców została ustalona niezgodnie z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą oni wnieść 
odwołanie od tej oceny do Dyrektora Szkoły wraz z pisemnym 
uzasadnieniem. 

2. Jeśli ustalona przez nauczyciela ocena roczna z zajęć edukacyjnych 
artystycznych jest, zdaniem ucznia lub jego rodziców, niezgodna z 

przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą oni złożyć 
wniosek o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w drodze 
sprawdzianu wiadomości. 

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych artystycznych, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
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§ 39 

 
Sprawdzian wiadomości 

 
1. Podanie o sprawdzian wiadomości wraz z uzasadnieniem powinno wpłynąć 

do dyrektora szkoły co najmniej pięć dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej 

Rady Pedagogicznej.  
2. Dyrektor po zapoznaniu się z argumentacją ucznia i opinią nauczyciela 

danych zajęć artystycznych w przypadku stwierdzenia , że roczna ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania oceny może wyznaczyć termin egzaminu sprawdzającego. 

3. Sprawdzian wiadomości przeprowadza się nie później niż w terminie pięć dni 
od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu ustala się z rodzicami 
ucznia. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacji artystycznej 
przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej. 

5. O formie i trybie egzaminu sprawdzającego decyduje Dyrektor. 

6. Do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia 
Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:  

           1.) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej         
             inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

             2.) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

             3.) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu; 
     4.) nauczyciel   lub   nauczyciele   uczący  ucznia  danego przedmiotu 

    może być zwolniony z udziału w pracy  komisji  egzaminacyjnej na 
    własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach, wówczas 
    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. 

7. Prawo do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia nie przysługuje 
uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną roczną (ta może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego). 
8.  Ze sprawdzianu wiadomości ucznia sporządza się protokół zawierający w 

szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony 

sprawdzian, imiona i nazwiska wchodzące w skład komisji, termin, imię       
i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające lub program artystyczny 

wykonany podczas sprawdzianu, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do 
protokołu dołącza się  pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o 
odpowiedziach ucznia. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład 

komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od 

oceny ustalonej przez nauczyciela  zajęć edukacyjnych, jest oceną 

ostateczną i nie podlega procedurze odwoławczej. 



Statut Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie                                 Strona 35 

 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego 
rodzicami.  

 

§ 40 
 

Promowanie 
 

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników 

rocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: 
1.) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub 

ukończeniu szkoły; 

2.) promowaniu uczniów poza normalnym trybem (dotyczy uczniów, 
którzy realizują indywidualny tok nauki); 

3.) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów. 
2. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną 

ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego a w przypadku 
przedmiotów: przedmiot główny i kształcenie słuchu – wyższą od stopnia 
dopuszczającego.  

3. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem ( z wyjątkiem ucznia klas I-III 
cyklu sześcioletniego): jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 

obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz oceny dobre z 
pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

4. Uczeń klasy programowo najwyższej kończy szkołę jeśli spełnił wymagania 
określone w pkt.2. 

5. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił 
wymogów określonych w pkt 2, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba,  
że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 

6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne 
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo 
najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 
programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej 

bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej oceny dobre z 
pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  kończy szkołę 
z wyróżnieniem. 

7. Uczeń, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej 
ocen o której mowa w ust. 6 wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne 

uzyskane z tych zajęć.  
 
 

Rozdział VII 
 

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki 

 
§ 41 
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1. Uczeń ma prawo do: 

1.) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej; 

2.) znajomości wymagań edukacyjnych oraz zasady kontroli i oceny 

osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów, jest o tym 
informowany przez nauczycieli na początku roku szkolnego; 

3.) znajomości zasad oceniania wewnątrzszkolnego; 
4.) rzetelnego przekazywania mu wiedzy; 
5.) kształtowania własnej indywidualności artystycznej poprzez rozwijanie 

zainteresowań, zdolności i talentu muzycznego; 
6.) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

ochrony poszanowania jego godności; 
7.) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym; 
8.) swobody wyrażania własnych poglądów, myśli, przekonań,  

a w szczególności dotyczących życia Szkoły oraz wyznawanej religii, 

jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 
9.) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznie przeprowadzanej 

oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 
10.) uzyskiwania pomocy w przypadku trudności w nauce; 

11.) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
12.) korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów muzycznych, 

sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru biblioteki szkolnej 

zgodnie z obowiązującymi regulaminami; 
13.) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz 

dobrowolne zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole; 
14.) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii; 
15.) udziału w organizowaniu imprez kulturalnych na terenie Szkoły  

i poza nią; 
16.) tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego  

i rodzinnego; 

17.) ochrony swojej własności; 
18.) korzystania z poradnictwa psychologicznego. 

 
§ 42 
 

1. Uczeń ma obowiązek: 
1.) przestrzegać przepisy i postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i 

innych dokumentach obowiązujących w Szkole; 
2.) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w 

życiu Szkoły; 

3.) osiągać pozytywne wyniki nauczania; 
4.) systematycznie pracować nad własnym rozwojem; 
5.) godnie reprezentować Szkołę; 

6.) dbać o honor Szkoły; 
7.) szanować symbole Szkoły; 
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8.) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów  
i koleżanek, nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 

9.) dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz higienę w Szkole i jej 
otoczeniu; 

10.) dbać o poprawność i kulturę słowa na co dzień; 

11.) dbać o estetyczny i schludny wygląd, podczas publicznych 
występów, przesłuchań obowiązuje strój galowy; 

12.) uczestniczyć w koncertach, warsztatach i imprezach 
organizowanych przez Szkołę; 

13.) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych; 

14.) niezwłocznie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach 
edukacyjnych przez rodziców w formie ustnej lub pisemnej. 

 

 
§ 43 

 
1. Uczniowie otrzymują nagrody za: 

1.) ponadprzeciętne wyniki w nauce; 

2.) wyróżniającą grę na instrumencie; 
3.) godne reprezentowanie Szkoły na koncertach, konkursach, 

festiwalach lub innych imprezach muzycznych, szczególną działalność 

artystyczną upowszechniającą kulturę muzyczną w środowisku. 
2. Do nagród należą: 

1.) otrzymanie świadectwa promocyjnego lub ukończenia Szkoły  
z wyróżnieniem, pod warunkiem uzyskania co najmniej średniej ocen 
4,75, bardzo dobrej oceny z instrumentu głównego; 

2.) ustna pochwała udzielona przez nauczyciela w obecności klasy; 
3.) ustna lub pisemna pochwała udzielona przez Dyrektora; 

4.) przeniesienie ucznia na wyższy rok nauczania, na wniosek 
nauczyciela, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły; 

5.) wyróżnienie ucznia przez udział w koncercie; 

6.) umieszczenie otrzymanego w konkursie dyplomu w specjalnie 
wyznaczonym miejscu w Szkole oraz informacji na stronie 
internetowej Szkoły; 

7.) nagrody rzeczowe; 
8.) list pochwalny do rodziców; 

9.) publiczne wręczenie dyplomu uznania. 
 
§ 44 

 
1. Uczniowie otrzymują kary za nieprzestrzeganie obowiązków określonych  

w § 42 . 
2. Do kar należą: 

1.) upomnienie udzielone przez nauczyciela indywidualnie lub wobec 

klasy ustnie lub pisemnie w dzienniku;  
2.) upomnienie ustne lub pisemne udzielone przez Dyrektora 

indywidualnie lub wobec klasy; 

3.) nagana ustna lub pisemna udzielona przez Dyrektora indywidualnie 
lub wobec społeczności szkolnej; 
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4.) pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o złych 
wynikach w nauce i złym zachowaniu; 

5.) pisemne powiadomienie rodziców o zagrożeniu skreśleniem z listy 
uczniów; 

6.) skreślenie z listy uczniów na wniosek nauczyciela i za zgodą Rady 

Pedagogicznej, w każdym czasie. 
3. Uczeń ma prawo odwołania się do Dyrektora Szkoły od decyzji dotyczącej 

udzielenia kary w terminie do 7 dni od daty otrzymania kary. Odwołanie 
w formie pisemnej powinno zawierać stosowną argumentację. Dyrektor 
rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni od 

daty wpłynięcia wniosku. 
4. Szkoła ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu kary wobec ucznia. 

 
 

§ 45 
 

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły w  

przypadku: 
1.) nie zgłoszenia się ucznia w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego; 

2.) w przypadku pisemnego wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia o 
rezygnacji z nauki. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły na      
podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w  przypadku: 
1.) nieusprawiedliwionej i długotrwałej absencji oraz  braku reakcji 

rodziców (prawnych opiekunów) na pisemną informację wysłaną przez 
Szkołę po dwóch tygodniach nieobecności ucznia na zajęciach; 

2.) popełniania przez ucznia wykroczenia naruszającego obowiązujące 
prawo i normy zachowania; 

3.) nie zdania egzaminu poprawkowego, słabych wyników w nauce i 

braku zainteresowania kształceniem. 
 

 

 
Rozdział VIII 

 
Gospodarka finansowa 

 

§ 46 
 

1. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie jest jednostką 
organizacyjną Gminy Gdów i działa jako jednostka budżetowa. 

2. Obsługę finansowo – księgową prowadzi Gdowskie Centrum Obsługi 

Oświaty. 
3. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły  

i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.  

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odpowiednie 
przepisy. 
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Rozdział IX 

 
Postanowienia końcowe 

 
 

§ 47 

 
1. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie używa pieczęci urzędowej 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

3. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest Rada 
Pedagogiczna. 

4. W sprawach nieunormowanych w statucie stosuje się obowiązujące 

przypisy. 
5. Szkoła używa pieczęci: 

1.) Duża pieczęć okrągła z godłem państwowym  napisem w otoku: 

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GDOWIE; 
2.) Mała pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku: 

PUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W GDOWIE; 
3.) Pieczęć podłużna firmowa o treści:  

PUBLICZNA SZKOŁA  

MUZYCZNA I STOPNIA 
w Gdowie 

32-420 Gdów 2 
tel. 12 251-52-22 
NIP 6832020536    REGON 120739896. 

6. Niniejszy ujednolicony tekst statutu został uchwalony przez Radę 
Pedagogiczną Szkoły (uchwała nr 6/2020/2021 Rady Pedagogicznej 
Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdowie)  na posiedzeniu w dniu  

15 września 2020 r.   


