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Podstawa prawna: 

 

1. Art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ; 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 

674 z późn. zm.) ; 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 

2011 nr 89 poz. 511) ; 

4.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 

(Dz. U. Nr 65, poz.400 z późniejszymi zmianami);  

5.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia  6 kwietnia 2005 r.w 

sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i 

innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania 

duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu 

prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności 

(Dz. U. 2005  Nr 60 poz.523); 

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 6 kwietnia 2004 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych(Dz. U. Nr 82, poz. 761 z późniejszymi zmianami); 

7.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie podstaw programowych 

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach 

artystycznych (Dz. U. Nr 15/2011, poz.70 z dnia 21.01.2011 r.); 

8. 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczania do użytku w 

szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku 

szkolnego podręczników dla szkół artystycznych  (Dz. U. Nr 52/2011, poz.268 z 

dnia 25.02.2011 r. ); 
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9. 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  

            (Dz. U. Nr 15/2011, poz.69 z dnia 21.01.2011 r.); 

10.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz.U. NR 187 /2011 poz.1118); 

11.   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia  16 czerwca 

2011,  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół 

i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

(Dz. U. 2011 Nr 142 poz. 831); 

12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 

artystyczne (Dz. U. Nr 104/2011, poz.608 z dnia 23.05.2011 r.), 

13. 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 25 marca 2010 r. 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  (Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 381). 

14.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO z dnia 9 grudnia 2010 r.  w sprawie ramowych planów 

nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 15, poz. 69). 
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ROZDZIAŁ  I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim 

a) adres szkoły: ul. Tysiąclecia 33, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, 

b) siedzibą Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim jest budynek 

ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I MUZYCZNEJ  położony przy   ulicy Tysiąclecia 33, 

c) szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady  Pedagogicznej oraz 

przedstawicieli rodziców i uczniów, 

d) organem prowadzącym szkołę jest GMINA MIEJSKA NOWE MIASTO LUBAWSKIE, 

e) nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego  

sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 

f)  kształcenie w  Szkole Muzycznej I stopnia trwa 6 lat dla cyklu sześcioletniego i 4 lata dla 

cyklu czteroletniego. 

g) zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku , 

h) czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister  

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku 

szkolnego, 

2. Szkoła Muzyczna I stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w 

Nowym Mieście Lubawskim Ul. Tysiąclecia 33. 

§2 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Dla potrzeb czynności 

kancelaryjnych szkoły muzycznej I stopnia  dopuszczalne jest używanie pieczęci, na   których 

poniżej pełnej nazwy Zespołu widnieje pełna nazwa jednostki wchodzącej w skład Zespołu. 

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

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły. 
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ROZDZIAŁ II 

MISJA, CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

 W realizacji swoich celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w  Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji o 

Prawach Dziecka.  

1. Misją Szkoły jest odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży, 

uwrażliwianie na estetykę i piękno, tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która 

umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego 

kształcenia. 

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty 

(Dz. Ustaw nr 95 poz.425 ze zmianami) oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego odnoszących się do szkół artystycznych, a w szczególności: 

 

1) rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne, 

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, 

3) wpływa aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej, 

4) przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia, 

5) prowadzi działania wychowawcze, 

6) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną, 

7) kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna, 

8) promuje uczniów utalentowanych oraz propaguje sukcesy uczniów i nauczycieli w 

środowisku, 

9) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej w środowisku, 

3. Szkoła realizuje cele o których mowa w § 3  poprzez: 

1) prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji 

teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych ramowym planie 

nauczania, 

2) prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, konkursów itp., 

3) udział uczniów i nauczycieli w warsztatach, kursach i konsultacjach, 

przesłuchaniach,  festiwalach, koncertach, konkursach i przeglądach, 
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4) współpracę z władzami administracyjnymi, instytucjami kultury, podmiotami 

gospodarczymi poprzez: 

a) organizowanie koncertów i popisów, 

b) organizowanie konkursów upowszechniających działalność kulturalną, 

c) udział w formach działalności na rzecz kultury organizowanych przez środowisko. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE 

§ 4 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor  Zespołu Szkół, 

2) Rada  Pedagogiczna Szkoły, 

3) Rada Rodziców Szkoły, 

4) Samorząd Uczniowski. 

§ 5 

1. Każdy z wymienionych organów w § 1 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez 

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 

§ 6 

1. Dyrektor Szkoły: 

1) kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego, 

2) jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy, 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego, 

4) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej, 

5) wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.   
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§ 7 

1.Dyrektor Zespołu Szkół kieruje bieżącą działalnością  Szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. 

Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole. 

Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

§ 8 

1.Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa 

o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

§ 9 

1. Dyrektor  Zespołu Szkół kieruje działalnością dydaktyczną i wychowawczą , a  

szczególności:   

1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości 

pracy, 

2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, 

4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba, 

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 

6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

7) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, 

8) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który 

będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego, 

9) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, 

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności wychowawczej w Szkole,  

11) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i program wychowania, 

po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną, 

12) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia 

o tym organ prowadzący i nadzorujący,                                                                                                                                       
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13) zwalnia uczniów z zajęć ogólnomuzycznych i zespołowych  w oparciu o odrębne 

przepisy, z wyjątkiem kształcenia słuchu ; 

14) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki ,zgodnie z zasadami określonymi w statucie, 

15) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych, 

16) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom, 

17) opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, 

18) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie 

organizacji praktyk studenckich. 

2. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:   

1) opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny, 

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz 

dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, 

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym, 

5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

6) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o 

estetykę i czystość, 

7) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Zespołu Szkół, 

8) opracowuje projekt planu finansowego Zespołu Szkół i przedstawia go celem 

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 

9) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

10) dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu 

technicznego urządzeń znajdujących się na terenie szkolnym, 

11)  organizuje prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe, 

12)  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Zespołu Szkół, 

13) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie 

z odrębnymi przepisami.  
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3.  Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu 

Szkół, 

2) powierza pełnienie funkcji pracownikom na stanowiskach kierowniczych, 

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o 

opracowane przez siebie kryteria oceny, 

4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy  

w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej, 

5) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym 

na stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół, 

6) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych, 

7) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego, 

8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz 

pracownikom administracji i obsługi Zespołu Szkół, 

9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli 

i pracowników, 

10) udziela urlopów zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, 

11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, 

12) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, 

13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 

14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi  przez 

organ prowadzący, 

15) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

16) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 

17) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym, 

18) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  

i zatwierdzania, 

19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.  



SZKOŁA  MUZYCZNA  I  STOPNIA  W  NOWYM  MIEŚCIE  

LUBAWSKIM 
 

                                                     NOWE    MIASTO   LUBAWSKIE   2013 Strona 11 
 

 

 

4.  Sprawuje opiekę nad uczniami: 

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim, 

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu Szkoły, 

§ 10 

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze ustalonym dla Dyrektora 

Zespołu Szkół przez organ prowadzący.  

§ 11 

Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę w zakresie 

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

§ 12 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.  

§ 13 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

§ 14 

W  zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby   zapraszane 

przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność opiekuńczo-wychowawcza.  

§ 15 

 Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności, 

2) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny, 

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN, 

5) uchwala Statut Szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 
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§ 16 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje szkolny zestaw programów nauczania, 

2) opiniuje propozycje Dyrektora  Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin 

ponadwymiarowych, 

3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

4) opiniuje projekt  finansowy Zespołu Szkół, 

5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora Zespołu Szkół, 

6) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza, 

7) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora, 

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy, 

9) opiniuje tygodniowy plan lekcji, 

§ 17 

Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt  zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia Dyrektora Zespołu Szkół 

do obwieszczania tekstu jednolitego statutu, 

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji Dyrektora Zespołu 

Szkół; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu Szkół, 

4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu 

prowadzącego, 

5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli, 

6) może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała, 

7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Szkół, 

8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy, 
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9) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. 

§ 18 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, 

Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków. 

§ 19 

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

§ 19 

Dyrektor Zespołu Szkół wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

§ 20 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani 

do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

Zespołu Szkół. 

§ 21 

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w terminie 7 dni od dnia 

posiedzenia rady w księdze protokołów rady pedagogicznej. Ostemplowaną i przesznurowaną 

księgę protokołów przechowuje się w składnicy akt Zespołu Szkół, zgodnie z  Instrukcją 

Archiwizacyjną. 

§ 22 

1.  W szkole działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 
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2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, 

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 

6. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

§ 23 

1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących: 

1)  uchwala regulamin swojej działalności, 

2)  uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, 

2. Programy wychowawczy  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. 

3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców 

nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu Wychowawczego, 

program ten ustala Dyrektor  Zespołu Szkół w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół obowiązuje do czasu 

uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

 

§ 24 

 Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół, 

2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, 

3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie 

opinii nie wstrzymuje postępowania, 

4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, 

w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować, 

 

§ 25 

 Rada Rodziców może: 
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1) wnioskować do Dyrektora Zespołu Szkół o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty, 

2) występować do Dyrektora Zespołu Szkół, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkolnych, 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

§ 26 

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

2. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo do: 

1) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, 

2) przedstawiania Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Zespołu Szkół 

wniosków i opinii  we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących 

podstawowych praw ucznia, 

3) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

3.  Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 

ogół uczniów. 

§ 27 

1. Wszystkie organa szkoły współpracują ze sobą w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Zespołu 

Szkół. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się 

do realizacji wybranych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 

oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów 

uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu Szkół 

poprzez swoją reprezentację,  tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, 

a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia 

dzieci. 

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi 

służbowej. 

§ 28 

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły następuje drogą mediacji. 

2. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

Dyrektora Zespołu Szkół, 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

3) Dyrektor Zespołu Szkół podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów - 

strony sporu, 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Zespołu Szkół informuje na 

piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

3. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Zespołu Szkół 

, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

1) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

2) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

3) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

§ 29 
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Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów szkoły organizuje Dyrektor Zespołu Szkół. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 30 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy. 

§ 31 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za 

wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Do zadań i obowiązków nauczycieli w szczególności należy: 

1. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 

2. wspieranie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także ich rozwoju 

psychicznego, 

3. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, 

4. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozeznanie ich problemów, 

5. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej, 

6. dbałość o bezpieczeństwo uczniów 

7. dbałość o instrumenty, pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny, 

8. promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia. 

3. W sprawach wychowania i kształcenia dzieci nauczyciele powinni współpracować z 

rodzicami lub prawnymi opiekunami. 

4. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej 

dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 

1997r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn.zm.) 

5. W Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowym Mieście Lubawskim. Zakres zadań wicedyrektora  

ds. Szkoły Muzycznej I stopnia zawarty jest w pisemnym zakresie czynności podpisanym 

przez Dyrektora Zespołu Szkół i umieszczonym w aktach osobowych pracownika. 
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ROZDZIAŁ V 

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 32 

1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą w ostatni piątek czerwca. 

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

arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem 

szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 

nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy 

rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy 

5. Organizacja szkoły określa liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk 

kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć obowiązkowych 

nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

szkołę. 

§ 33 

1. Nauka w szkole odbywa się w cyklach: 

1. 6-letnim, 

2. 4-letnim. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej istnieje 

możliwość zmiany cyklu lub instrumentu w trakcie trwania nauki. Tygodniowy rozkład 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający z organizacji 

szkoły ustala Dyrektor Zespołu Szkół po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

3. Jednostka lekcyjna 30 minut w klasach I – III cyklu sześcioletniego a w  klasach IV-VI 

oraz w cyklu czteroletnim 45 minut i  z przedmiotu instrument główny. Zajęcia w 

poszczególnych klasach trwają zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w 

publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

§ 34 
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1. Opiekę nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący lekcję. 

2. W wypadku gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, 

koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły 

wyznaczeni przez Dyrektora Zespołu Szkół, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 

poszczególnych uczniów. 

3. Dyrektor Zespołu Szkół i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o 

bezpieczeństwo uczniów, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej. 

4. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni 

opiekunowie uczniów. 

5. Uczniowie i nauczyciele mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza 

zajęciami dydaktycznymi do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach 

oraz wykonywania obowiązków służbowych. 

§ 35 

1. W Zespole Szkół działa biblioteka prowadzona przez nauczyciela – bibliotekarza. 

1. zbiory biblioteki szkolnej mają na celu wspieranie realizacji zadań dydaktyczno 

wychowawczych szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak również szerzeniu 

wiedzy muzycznej wśród uczniów. 

2. w zbiorach biblioteki znajdują się: nuty, książki, materiały dydaktyczno-metodyczne 

oraz nagrania fonograficzne i video. 

3. w bibliotece znajduje się także ogólnodostępne stanowisko komputerowe z bezpłatnym 

dostępem do internetu dla nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły. 

4. pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia gromadzenie i opracowywanie zbiorów 

oraz wypożyczanie książek i nut. 

5. w budżecie Zespołu Szkół, w miarę możliwości finansowych, zapewnia się bibliotece 

środki na zakup nowych zasobów. 

2. Do podstawowych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy: 

1. odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie biblioteki, 

2. udostępnianie zbiorów, 

3. ewidencjonowanie i powiększanie zbiorów, 

4. renowacja zbiorów, zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ich selekcja. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: 

1. nauczyciele, 

2. pracownicy, 

3. uczniowie szkoły. 
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4. inne osoby, tylko w wyjątkowych wypadkach za zgodą Dyrektora szkoły i na zasadach 

obowiązujących w bibliotekach publicznych. 

4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

5. Przy zapisie czytelnik obowiązany jest: 

1. okazać dokument osobisty, 

2. wypełnić kartę zapisu, 

3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu. 

6. Czytelnik obowiązany jest do bieżącego informowania bibliotekarza o zmianie miejsca 

zamieszkania, pracy lub szkoły. 

7. Wypożyczać można jednorazowo 6 egzemplarzy książek lub nut (z wyjątkiem 

nauczycieli). 

8. Książki i nuty wypożycza się na okres roku szkolnego z możliwością wezwania do 

wcześniejszego zwrotu, jeśli jest na nie zapotrzebowanie ze strony innych czytelników. 

9. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone książki i nuty przed zakończeniem roku 

szkolnego, ewentualnie przed odejściem ze szkoły lub pracy. Książki i nuty mogą być 

wypożyczone na wakacje po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu głównego. 

10. Z podręcznego księgozbioru biblioteki można korzystać tylko na miejscu. 

11. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek i nut. 

12. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książek i nut odpowiada 

czytelnik. 

13. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną pozycję, albo zapłacić 

odszkodowanie.  

14. W wypadku przetrzymania książek lub nut ponad termin bibliotekarz wysyła do czytelnika 

upomnienie. 

15. Jeżeli czytelnik mimo upomnienia odmawia zwrotu książek lub nut, szkoła dochodzi 

swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa cywilnego. 

16. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na 

stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

Dyrektor Zespołu Szkół  na wniosek bibliotekarza. 

§ 36 

Szkoła może przyjmować studentów wyższych uczelni na praktyki pedagogiczne, na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy daną Uczelnią a Dyrektorem 

Zespołu Szkół. 
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ROZDZIAŁ VI 

 ZASADY REKRUTACJI 

 

§ 37 

1. Realizując statutowe cele i zadania Szkoła Muzyczna I stopnia w Nowym Mieście 

Lubawskim przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych. 

2. Na stronie internetowej szkoły podaje się informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki 

i terminach przeprowadzania rekrutacji. 

3. Szkoła prowadzi rekrutację: 

1. do klasy I sześcioletniego cyklu nauczania SM I stopnia dla kandydatów, którzy 

ukończyli 5 lat i nie przekroczyli 8 roku życia. 

2. do klasy I czteroletniego cyklu nauczania SM I stopnia dla kandydatów, którzy 

ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia. 

4. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz oraz 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w wybranej 

specjalności w terminie od 01 marca do 30 kwietnia. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać 

się również osoby niepełnosprawne. 

5. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności kandydatów w 

okresie od 04 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych. Dokładne daty ustala Dyrektor 

Zespołu Szkół. 

6. Badanie przydatności kandydatów obejmuje: 

- badanie pamięci muzycznej, 

- badanie poczucia tonalnego, 

- prezentację piosenki, 

- rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich, 

- powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków melodycznych, 

- śpiewanie dźwięków składowych akordów, 

- powtarzanie schematów rytmicznych, 

- badanie warunków psychofizycznych, 

- badanie zdolności ruchowych i manualnych, 

-prezentację przygotowanego programu (dotyczy uczniów z przygotowaniem 

muzycznym lub ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej). 

7. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, Dyrektor Zespołu Szkół 

powołuje spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.  
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8. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz przeprowadzenie badania 

przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. 

Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową. 

9. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do indywidualnego protokołu 

uzyskaną przez kandydata ocenę. 

10. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen 

cząstkowych. 

11. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25. 

12. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę 

kandydatów spełniających wymagania i oraz uzyskaną przez nich punktację. 

13. Kandydat jest zakwalifikowany jeżeli do klasy I w wyniku przeprowadzonego badania 

przydatności uzyskał średnią punktację minimum 16 punktów. 

14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny 

zbadania przydatności – od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej 

specjalności. 

15. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły do zakończenia zajęć 

dydaktycznych w danym roku szkolnym. 

16. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy 

wyższej niż pierwsza. 

17. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor szkoły 

na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności 

odpowiadających programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty. 

18. Przewiduje się realizację naboru uzupełniającego do dnia 30 września każdego roku 

według zasad opisanych w punktach powyżej. 
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ROZDZIAŁ VII 

ZASADY REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

 

§ 38 

Sposoby współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki: 

1. Organizowanie zebrań, wywiadówek śródrocznych, koncertów klasowych z 

zaproszeniem rodziców. 

2. Organizowanie wspólnie z rodzicami wyjazdów do opery, filharmonii. 

3. Organizowanie obozów muzycznych. 

4. Pomoc rodziców w organizowaniu okolicznościowych imprez kulturalnych. 

5. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz szkoły wśród rodziców. 

6. Współpraca w zakresie działań związanych z modernizacją bazy szkolnej. 

§ 39 

 

Sposoby sprawowania opieki nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz 

podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych realizowanych w szkole, a także poza jej terenem. 

2. Nauczyciel jest zobowiązany czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w czasie 

prowadzonych zajęć. 

3. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są czuwać nad 

bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw w zajęciach. 

4. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. 

Dostrzeżone zagrożenia powinien usunąć sam albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 

szkoły. Szczególnie groźne są pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody 

elektryczne, uszkodzone sprzęty, narzędzia itp. 

5. Ważnym czynnikiem jest kontrola obecności uczniów na każdej lekcji oraz 

natychmiastowe reagowanie na nieobecność. Uczeń może być zwolniony z lekcji 

jedynie na pisemną prośbę rodziców. 

6. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w 

trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę: jeżeli zajęcia odbywają się poza 

terenem szkoły, na 15 uczniów zapewnia się jednego opiekuna. 
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§40 

Formy współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego 

1. Szkoła współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w realizacji działalności 

kulturalnej przez: 

2. organizowanie koncertów uczniowskich dla szkół, mieszkańców. 

3. współorganizowanie okolicznościowych imprez kulturalnych z inicjatywy różnych 

podmiotów. 

4. współpracę z Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, 

5. pozyskiwanie sponsorów dla potrzeb szkoły np. transportu, remontów szkoły, 

modernizacji bazy szkolnej, zakupu instrumentów dla uczniów szkoły. 
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ROZDZIAŁ VIII 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA w  SZKOLE MUZYCZNEJ I 

STOPNIA w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów 

 

§ 41 

 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. 

2. 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, określonej w odrębnych 

przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

 

§ 42 

 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa  się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, 

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów, 

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.  

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych według przyjętej skali, 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych, 

4) ustalanie końcoworocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu  uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych  

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z 

wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 
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§ 43 

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców 

(prawnych opiekunów) o: 

 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 

końcoworocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie  uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem 

oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego. 

 

2. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni  psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których 

mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 

„ustawą”, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 

lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 

§ 44 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Na wiosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia  

ustaloną ocenę.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione  

pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym 

opiekunom).  

4. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie prace kontrolne uczniów  do końca 

każdego roku szkolnego tj. do dnia 31 sierpnia. 

 

 

§ 45 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć 

edukacyjnych artystycznych. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych artystycznych na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych uniemożliwia ustalenie 

śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 46 

 

KLASYFIKACJA 

 

1. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z 

zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym. 

Klasyfikacja uczniów odbywa się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi i letnimi. 

3. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

 

1) stopień celujący  – 6 (oznacza, że osiągnięcia ucznia wykraczają poza wymagania 

edukacyjne),  

 

2) stopień bardzo dobry – 5 (oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne), 

 

3) stopień dobry – 4 (oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie 

przewiduje się problemów w dalszym kształceniu), 

 

4) stopień dostateczny – 3 (oznacza, że uczeń spełnił  wymagania edukacyjne w stopniu 

dostatecznym ale może oznaczać to trudności w toku dalszego kształcenia), 

 

5) stopień dopuszczający – 2 (oznacza, że spełnianie wymagań edukacyjnych jest minimalne 

i poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie),  

 

6) stopień niedostateczny  – 1 (oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań 

edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację kształcenia) 

 

4. Na 30 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców 

o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych. 

 

5. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów 

artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują 

odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną ,a w przypadku, o 

którym mowa w §  48 ust. 2, są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 

 

6. Laureaci, o których mowa w ust. 5, po ustaleniu albo uzyskaniu końcoworocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą 

końcoworoczną  ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 47 

 



SZKOŁA  MUZYCZNA  I  STOPNIA  W  NOWYM  MIEŚCIE  

LUBAWSKIM 
 

                                                     NOWE    MIASTO   LUBAWSKIE   2013 Strona 28 
 

1. Informacje o bieżących i okresowych wynikach w nauce swoich dzieci rodzice 

(opiekunowie prawni) mają prawo uzyskać na spotkaniach (wywiadówkach) organizowanych 

przez poszczególnych nauczycieli.  

 

2. Informacje o przewidywanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych powinny być 

przekazane uczniom, rodzicom (prawnym opiekunom) na 30 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku 

lekcyjnym. 

 

3. W przypadku  przewidywanej  oceny niedostatecznej z przedmiotów ogólnomuzycznych 

oraz oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z kształcenia słuchu, instrumentu głównego 

rodzice  (prawni opiekunowie)  powinni być poinformowani w formie pisemnej, co najmniej 

na miesiąc przed klasyfikacją. 

 

§ 48 

 

1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia  

edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Z przedmiotu - instrument główny, klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest 

przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.  

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów klasy I. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną 

ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.  

 

 

 

EGZAMIN PROMOCYJNY 
 

4. W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego Dyrektor Szkoły wyznacza termin i 

powołuje komisję w składzie: 

 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły   - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

 

4. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu 

promocyjnego nie może być zmieniona. 

 

5. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów 

według następującej skali: 

 

 

a. 25 punktów – stopień celujący – materiał programowy musi przynajmniej częściowo  

wykraczać poza zakres programu nauczania dla danej klasy, prezentacja musi posiadać 

wysokie walory artystyczne, być bezbłędna pod względem technicznym i intonacyjnym,  

uczeń potrafi nadać swoim produkcjom artystycznym własny kształt, zachowując ramy  

stylu, uczeń posiada estradową odporność psychiczną, kwalifikującą go na muzyka –  

solistę,  
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b. 21 – 24 punktów – stopień bardzo dobry – materiał programowy dla danej klasy,  

prezentacja bardzo dobra pod względem technicznym i muzycznym, uczeń potrafi  

bezbłędnie zaprezentować program artystyczny publicznie,  
 

 

c. 16 – 20 punktów – stopień dobry – materiał programowy danej klasy, prezentacja  

poprawna pod względem technicznym i muzycznym z małymi niedostatkami, uczeń nie  

potrafi samodzielnie zinterpretować utworu, ale reaguje na wskazówki nauczyciela,  

program artystyczny nadaje się do publicznej prezentacji,  
 

d. 13 – 15 punktów – stopień dostateczny – brak pełnej prezentacji materiału  

przewidzianego dla danej klasy, istotne niedociągnięcia techniczne i muzyczne, nie  

świadczące jednak o braku postępów w nauce, brak systematycznej pracy,  

 

e. 11 – 12 punktów – stopień dopuszczający – brak wystarczającej prezentacji materiału  

programowego, istotne niedociągnięcia techniczne,  świadczące o braku postępów  

w nauce, uczeń nie potrafi pracować samodzielnie, nie realizuje wskazówek  

nauczyciela, program nie nadaje się do publicznej prezentacji,  
 

f. do 10 punktów – stopień niedostateczny – brak opanowania minimum programowego  

i jakichkolwiek postępów w nauce, dystans między umiejętnościami a wymogami  

programowymi jest tak duży, że uczeń nie rokuje nadziei na uzupełnienie braków 

 

6. Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania 

artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 

wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych: 

1) nauczyciel instrumentu głównego wystawia uczniowi dwie oceny- pierwszą za pracę 

w ciągu całego roku szkolnego / uczeń i jego rodzice są o niej informowani przed 

egzaminem promocyjnym w formie przewidywanej oceny końcoworocznej 

wystawionej na podstawie ocen cząstkowych z całego roku szkolnego z 

uwzględnieniem aktywności artystycznej ucznia /  oraz za jakość artystyczną 

programu zaprezentowanego przez ucznia na egzaminie; 

            członkowie komisji oceniają jakość artystyczną programu zaprezentowanego przez  

            ucznia na egzaminie ; 

2) ogólną ocenę z egzaminu promocyjnego stanowi średnia arytmetyczna ocen 

poszczególnych członków komisji za jakość artystyczną zaprezentowanego programu 

oraz oceny za pracę wystawionej przez nauczyciela instrumentu głównego. Punktacja 

jest zaokrąglana od 0,5 pkt w górę a od 0,49 pkt  w dół ; 

3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu oraz przestrzeganiem kryteriów i 

wymagań egzaminacyjnych sprawuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

 

7. Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający  w  

szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. .  

8. 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. 

9. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu 

promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel 
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prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

10. Poszczególne sekcje mogą organizować przesłuchania śródroczne (wewnątrzszkolne)  

z instrumentu głównego ,celem podniesienia poziomu i mobilizacji uczniów do 

systematycznej pracy. 

 

 

§ 49 

 

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. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.  

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 

prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 

egzamin klasyfikacyjny.  

4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu – instrument główny przeprowadza komisja 

egzaminacyjna.  

5. W celu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły wyznacza termin i 

powołuje komisję w składzie: 

 

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły   - jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 

3) nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

 

6.Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel uczący 

danego przedmiotu w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela tego 

samego lub pokrewnego przedmiotu.. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w dniu  

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się nie póżniej niż w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  

w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, a także 

imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego z pozostałych 

przedmiotów, 

termin egzaminu, pytania egzaminacyjne  lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio 

przez komisję lub nauczyciela. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .   

8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

9. Ocena wystawiona w trybie egzaminu klasyfikacyjnego nie może być zmieniona. 
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 § 50 

 

Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się także uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych 

przepisów, indywidualny tok nauki. 

 

§ 51 

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę, za zgodą rady 

pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania 

danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym 

wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. 

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji  

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

  

§ 52 

 

Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki oraz być klasyfikowany i  

promowany poza normalnym trybem na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 53 

 

PROMOWANIE 

 

1. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej 

klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:  

1) promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły; 

2) wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów. 

 

§ 54 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą 

od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.  

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

ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:  

 

a) kształcenie słuchu,  

b) instrument główny. 

 

 3. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w ust. 1, podlega skreśleniu z listy 

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

4. Uczeń, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił wymogów 
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określonych w ust. 1, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna 

wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 

 

 

 

 

 

 

§ 55 
 

 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych  w klasach I – III cyklu 6-letniego oraz w klasie I cyklu 4-letniego średnią ocen 

5.00  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2. W pozostałych klasach średnia ocen 4.75 oraz bardzo dobra ocena z instrumentu głównego 

i kształcenia słuchu. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen,  

o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z 

tych zajęć. 

 

 

§ 56 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w 

przypadku przedmiotów wymienionych w § 54 ust. 2  - ocena dopuszczająca, może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 56 ust. 1. 

2. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu 

promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem § 56 ust. 1. 

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej 

otrzymał jedną ocenę niedostateczną lub z przedmiotów wymienionych w § 54 ust. 2 ocenę 

niedostateczną albo dopuszczającą, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.  

4.Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu poprawkowego, na pisemny wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów, podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 

zatwierdzającym klasyfikację. 

5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły, nie później niż w dniu  

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin 

poprawkowy przeprowadza się nie później  niż w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej. 

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w 

składzie:  

 

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

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu, 

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.  



SZKOŁA  MUZYCZNA  I  STOPNIA  W  NOWYM  MIEŚCIE  

LUBAWSKIM 
 

                                                     NOWE    MIASTO   LUBAWSKIE   2013 Strona 33 
 

 

7. Nauczyciel uczący ucznia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu.  

8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w 

szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz 

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

§ 56 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora  

szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z  przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć. 

2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i 

umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala końcoworoczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 

(prawnymi opiekunami). 

 

4. W skład komisji wchodzą: 

 

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

– jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących    takie  

same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z 

tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły.   

6. Ustalona przez komisję końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie 

może być niższa od ustalonej  wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej  a w przypadku 

przedmiotów wymienionych w § 54 ust. 2 – oceny dopuszczającej, która może być zmieniona 

tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 ust. 3. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

 

1) skład komisji, 

2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, 

3) zadania (pytania) sprawdzające lub program, 

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,    

   

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  

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

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

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

§57 

 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 54  podlega skreśleniu z listy uczniów, 

chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.  

2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko 

jeden raz.  

 

§ 58 

 

Dla ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków 

określonych w § 54 , stosuje się odpowiednio § 56. 

 

§ 59 

 

Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej spełnił warunki określone w § 54 ust. 1.  
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ROZDZIAŁ IX 

PRAWA I  OBOWIĄZKI  UCZNIA 

 

§ 60 

 

Uczniowie mają prawo do:  

1. rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy dzięki swobodnemu dostępowi do 

zajęć lekcyjnych,  

 i właściwie zorganizowanemu procesowi kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy 

umysłowej,  

2. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia  i wychowania,  

3. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,  

4. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania ich 

godności,  

5. swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają 

tym dobra  innych osób,  

6. sprawiedliwej,  obiektywnej   i   umotywowanej   oceny,   ustalonej   na   podstawie   

znanych kryteriów,  

7. uzyskania pomocy ze strony nauczyciela i kolegów, w przypadku trudności w nauce, 

powstałych z przyczyn od niego niezależnych (długotrwała choroba, wypadki losowe),  

8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, instrumentów, środków dydaktycznych i 

zasobów biblioteki,  

9. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,  

10. nagród i wyróżnień za osiągnięcia w nauce.  

 

 

§ 61 

 

Uczniowie mają obowiązek:  

1. uczyć się i rozwijać swoje umiejętności oraz systematycznie i aktywnie uczestniczyć w 

zajęciach lekcyjnych i życiu Szkoły,  

2. godnie reprezentować Szkołę,  

3. przestrzegać zasad kultury, odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników Szkoły, 

innych uczniów i ich rodziców,  

4. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,  

5. dbać o kulturę słowa w Szkole i poza nią, a swoim zachowaniem i nauką  nie przynosić jej 

ujmy, 

6. chronić życie i zdrowie swoje i innych, przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa,  

7. dbać o porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, a także przeciwdziałać wszelkim   
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przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku szkolnego,  

8. za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.  

   

 

 

 

 

 

§ 62 

 

Do obowiązku ucznia należy noszenie stosownego i estetycznego ubioru. Na wszystkie 

uroczystości szkolne obowiązuje strój galowy – odświętny. 

 

 

§ 63 

 

1.  Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.  

2.  Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, 

systematycznej pracy  i terminowego wykonywania zadań domowych.  

 

§ 64 

 

Uczeń ma prawo w czasie zajęć lub po ich zakończeniu zwrócić się do nauczyciela z prośbą o 

wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcji lub występujących w zadaniach 

domowych.  

 

§ 65 

 

Obowiązkiem ucznia jest nie pozostawianie bez nadzoru i zabezpieczenia instrumentów 

muzycznych, kosztowności, odzieży i obuwia.  

 

§ 66 

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do korzystania z szatni, która jest czynna w godzinach 

funkcjonowania Szkoły.  

Wszystkich uczniów obowiązuje obuwie zmienne na terenie szkoły.  

 

§ 67 

 

Nieobecność ucznia w Szkole.  

Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na 

zajęciach lekcyjnych. 

 

§ 68 

1. Powyżej dwóch tygodni nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w Szkole, zostaje 

przesłana przez nauczyciela – wychowawcę do rodziców (opiekunów) pisemna informacja za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru .  
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2. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji ucznia na zajęciach lekcyjnych przez okres 

czterech tygodni następuje skreślenie z listy uczniów Szkoły.  

 

 

 

§  69 

Skreślenie z listy uczniów Szkoły następuje na mocy decyzji Dyrektora Szkoły:  

a) w przypadku opisanym w § 68 ust. 2, po podjęciu przez Radę Pedagogiczną uchwały w tej 

sprawie oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,  

b) w przypadku, gdy podstawą skreślenia jest skierowana do Dyrektora Szkoły prośba 

rodziców ucznia, Rada Pedagogiczna nie podejmuje uchwały.   

 

§ 70 

Nagrody i kary  

Nagroda może być przyznana za :  

1. celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,  

2. wybitne osiągnięcia artystyczne,  

3. aktywny udział w życiu Szkoły.   

§  71 

Fakt przyznania nagrody jest odnotowany w kronice Szkoły i na tablicy informacyjnej.                         

§  72 

Formy nagród:  

a) pochwała nauczyciela,   

b) pochwała Dyrektora Szkoły,  

c) list pochwalny skierowany do rodziców / opiekunów,  

d) dyplom uznania,   

e) pochwała pisemna umieszczona w szkole w widocznym miejscu,   

f) nagroda rzeczowa.  
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§  73 

Kara może być udzielona za:  

1. naruszenie przepisów prawa,  

2. nieprzestrzeganie wydawanych zarządzeń wewnętrznych,  

3. nieprzestrzeganie zasad kultury i dyscypliny. 

§ 74 

Kara może być udzielona w formie: 

a) upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę,  

b) ostrzeżenia lub nagany udzielonej przez Dyrektora Szkoły w obecności rodziców i 

wychowawcy,  

c) skreślenia z listy uczniów na podstawie podjętej przez Radę Pedagogiczną uchwały, po 

zaopiniowaniu przez Radę Samorządu Uczniowskiego.  

§ 75 

Uczeń, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają prawo odwołania się od udzielonej kary 

do:  

a) Dyrektora Szkoły, w terminie 7 dni od daty otrzymania kary,  

b) organu prowadzącego Szkołę, w przypadku wydania decyzji o skreśleniu ucznia z listy 

uczniów, terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
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Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 76 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§ 77 

Świadectwa szkolne opatruje się pieczęcią urzędową. 

§ 78 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 79 

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy. 

§ 80 

1. Do Statutu mogą być wprowadzane uzupełnienia wynikające z nowelizacji przepisów 

prawa i podjętych uchwał wewnątrzszkolnych.  

2. Projekty zmian w Statucie opracowuje Komisja Statutowa składająca się z członków Rady 

Pedagogicznej powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły  i pozytywnie zaopiniowana na 

zebraniu Rady.  

§ 81 

Nowelizacja Statutu Szkoły zostaje wprowadzona w życie z dniem 18.02.2013 r. Uchwałą 

Rady Pedagogicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Mieście Lubawskim uchwała nr 

38/2013  . 

 


