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ROZDZIAŁ I 
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

 

§ 1 PODSTAWA PRAWNA 

1 Ustawa  o systemie oświaty ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

2 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018.  Poz. 967 ze zm.). 

3 Rozporządzenia MKiDN z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1023). 

4 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych 
(Dz.U. 2017 poz. 1763) 

5 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Dz.U. 2014 
poz. 1646) 

§ 2.  TYP SZKOŁY, SIEDZIBA SZKOŁY 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie jest publiczną szkołą artystyczną dającą 
podstawy wykształcenia muzycznego. 

2. Absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Odolanowie otrzymują świadectwo 
ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, które uprawniają ich do ubiegania się o przyjęcie do 
szkoły muzycznej II stopnia.  

3. Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie prowadzi naukę dzieci i młodzieży w dwóch cyklach: 
6 – letnim i 4 – letnim  

4. Szkoła jest jednostką budżetową 

5. Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy 

§ 3.NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY  

1. Pełna nazwa szkoły brzmi:  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie i jest 
używana w pełnym brzmieniu 

2. Szkoła nie posiada imienia, a ewentualnego nadania może dokonać organ prowadzący, na 
wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

3. Siedzibą szkoły są budynki w Odolanowie przy ul. Bartosza nr 7 i ul. Bartosza nr 9 kod 
pocztowy  63-430 Odolanów 

§ 4. ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY SZKOŁE  

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina i Miasto Odolanów z siedzibą 63-430 Odolanów ul. 
Rynek numer 11 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
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§ 5. PIECZĘCI 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia używa pieczęci urzędowych zgodnie z przepisami: 

1) Podłużnej w pełnym brzmieniu według wzoru: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Odolanowie ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów NIP: 622-27-86-145, REGON 
302785616 tel./fax 62-733-13-08 

2) Podłużnej w pełnym brzmieniu Gmina I Miasto Odolanów NIP: 622-27-31-888 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie ul. Bartosza 7, 63-430 
Odolanów, tel./fax 62-733-13-08 

3) Okrągłej dużej z godłem państwowym w środku oraz napisem w otoku Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie 

§ 6 DEFINICJE 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1)  Szkole – należy przez to rozumieć Państwową  Szkołę Muzyczną I stopnia 
w Odolanowie 

2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Odolanowie 

3)  Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły, 

4)  Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

5)  Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę  i Miasto Odolanów 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ICH WYKONYWANIA 
 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz  uwzględniając szkolny zestaw 
programów nauczania oraz programów  wychowawczych szkoły 

§ 7.CELE SZKOŁY 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty oraz w przepisach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnoszących się 
do szkół artystycznych, a w szczególności:  

1) Rozbudza i rozwija podstawowe zdolności artystyczne uczniów, 

2) Przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, 

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

4) Kształtuje wrażliwość estetyczną i poczucie piękna  

5) Prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze 

6) Przygotowuje absolwentów do kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia, 

2. Szkoła realizuje cele o których mowa w § 7 ust. 1 poprzez:  

1) Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach, zbiorowych lekcji 
teoretycznych oraz zespołów muzycznych w zakresie przedmiotów objętych 
ramowym planem nauczania, 
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2) Prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów, popisów, mini 
recitali artystycznych lub innych form w zakresie artystycznych występów, 

3) Udział uczniów i nauczycieli w kursach, szkoleniach, konsultacjach, przesłuchaniach, 
festiwalach, koncertach, konkursach, przeglądach oraz innych formach prezentacji 
artystycznej lub podnoszącej kwalifikacje i umiejętności artystyczno - pedagogiczne 

4) Współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami kultury, podmiotami 
gospodarczymi, szkołami publicznymi i niepublicznymi, przedszkolami, instytucjami 
upowszechniającymi kulturę, instytucjami pozarządowymi, stowarzyszeniami,  

5) Udział uczniów w imprezach kulturalno artystycznych, konkursach, popisach 
koncertach, imprezach kulturalno – artystycznych na terenie gminy i miasta 
Odolanów, województwa wielkopolskiego Polski oraz poza granicami kraju  

6) Realizacja celów wychowawczych szkoły określa Program Wychowawczo-
Profilaktyczny 

7) Realizacja celów dydaktycznych szkoły określa szkolny zestaw programów nauczania 

§ 8.  ZADANIA SZKOŁY  

1. Zadaniem szkoły jest: 

1) Stworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności w szczególności 
artystycznej, rozwijania kreatywności, innowacyjności oraz samodzielności 

2)  Zapewnienie pełnego rozwoju artystycznego, emocjonalnego zgodnie 
z możliwościami uzdolnień artystycznych, psychofizycznych w warunkach 
poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
Realizując te zadania, szkoła respektuje przepisy prawa oraz zobowiązania 
wynikające z Powszechnej Deklaracji praw Człowieka oraz Międzynarodowej 
Konwencji o Prawach Dziecka 

3) Kształtowanie uniwersalnych wartości wychowania patriotycznego i obywatelskiego 
oraz samorządności uczniów 

4) Poszerzenie umiejętności i wiedzy artystycznej poprzez organizację dodatkowych 
zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów 

5) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły 

6) Organizowaniu zajęć dydaktycznych 

7) Zapewnienie uczniom opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej 

2. Realizacja zadań szkoły następuje poprzez: 

1) Zajęcia dydaktyczno - artystyczne 

2) Działania wychowawcze 

3) Organizację koncertów, popisów, występów artystycznych, spotkań muzyczno 
artystycznych, warsztatów itp. 

4) Udział w różnych formach występów wewnętrznych i zewnętrznych  min. konkursy, 
przesłuchania, koncerty recitale.  

§ 9 UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ  

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich prawnym opiekunom oraz 
nauczycielom pomoc psychologiczno–pedagogiczną   

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i 
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia w celu wspierania 
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potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły, wynikających z szczególnych uzdolnień, z zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, z zaburzeń zachowania lub emocji, ze specyficznych 
trudności w uczeniu się, z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, z 
choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń 
edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, z niepełnosprawności, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
Kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą, innych przesłanek wskazujących na zaburzenie psycho-fizyczne 
osobowości ucznia.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu uczniów, rodziców lub prawnych 
opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla uczniów. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli – uczniom, rodzicom, 
prawnym opiekunom uczniów w formie porad, rozmów, konsultacji, warsztatów, szkoleń lub 
innych form umożliwiających rozwiązanie istniejącego problemu.  

5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

6.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana i udzielana we współpracy z 
prawnymi opiekunami uczniów, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym 
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami i 
placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia, nauczyciela 
instrumentu głównego lub nauczyciela zajęć zbiorowych, poradni pedagogiczno - 
psychologicznej prawnych opiekunów ucznia, dyrektora szkoły. 

8. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w formie bieżącej pracy z 
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w formie: zajęć 
rozwijających uzdolnienia (organizuje się je dla uczniów szczególnie uzdolnionych i chcących 
rozwijać uzdolnienia); zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (organizuje się je dla 
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się); zajęć dydaktyczno– wyrównawczych; 
zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym), porad, konsultacji, warsztatów.  

9. Szkoła może korzystać podczas niesienia pomocy pedagogiczno – psychologicznej z pomocy 
pedagogów, psychologów, terapeutów 

10. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe, emocjonalne lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –
pedagogiczną nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy 
i informują o tym nauczyciela instrumentu głównego. 

§ 10 ORGANIZOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W TYM DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć, 
w których uczestniczy uczeń zgodnie z tygodniowym planem zajęć, oraz w trakcie 
organizowanych przez szkołę wycieczek, zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych 
koncertów, popisów, występów artystycznych,  

2. Opiekę i odpowiedzialność nad uczniem w czasie zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel 
prowadzący lekcję. 

3. W przypadku, gdy uczniowie szkoły uczestniczą w imprezach pozaszkolnych (przeglądy, 
koncerty, audycje muzyczne) opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel lub nauczyciele szkoły 
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wyznaczeni przez Dyrektora, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo poszczególnych 
uczniów. 

4. Dyrektor i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbania o bezpieczeństwo uczniów, 
ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 
społecznej. 

5. W sprawowaniu funkcji opiekuńczej, nauczycieli mogą wspomagać rodzice lub prawni 
opiekunowie uczniów. 

6. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych poza zajęciami dydaktycznymi 
do celów samokształcenia i doskonalenia gry na instrumentach. W celu zajęcia pomieszczenia 
uczeń musi otrzymać zgodę z Sekretarza Szkoły lub w wyjątkowych sytuacjach zgodę 
nauczyciela lub pracownika obsługi. 

7. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz 
pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, przebywaniu w budynku, 
korzystania z szatni,  

8. Przed zajęciami oraz bezpośrednio po zajęciach indywidualnych rodzice sprawują opiekę nad 
dziećmi 

9. W przypadku zajęć zbiorowych podczas przerw między zajęciami tej samej klasy dyżur 
i opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

10. Rodzice mają obowiązek doprowadzić uczniów na zajęcia indywidualne oraz zbiorowe 
i przekazać dziecko nauczycielowi prowadzącemu zajęcia a po zakończonych zajęciach 
dydaktyczno – artystycznych bezpośrednio odebrać swoje dzieci i doprowadzić do domu  

11. Szkoła bierze pełną odpowiedzialność za uczniów w trakcie trwania zajęć. Przed 
rozpoczęciem zajęć  oraz po ich zakończeniu opiekę sprawują rodzice.  

12. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać godzin wejścia i wyjścia ze szkoły zgodnie 
z obowiązującym ich planem zajęć 

13. W trakcie przebywania w szkole uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, nie 
stwarzania sytuacji zagrożenia życiu i zdrowiu uczniów oraz innych osób 

14. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, lub nauczyciel instrumentu głównego lub 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano 
przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.  

15. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod 
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik 
szkoły.  

16.  W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, 
zawiadamia inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.  

17. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe 
(w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.  

18. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i wizytator 
CEA a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny 

19. W przypadku, gdy uczeń ma zajęcia następujące po sobie i odbywają się one w dwóch 
budynkach szkoły bezpośrednio po sobie nauczyciel kończący zajęcia z uczniem jest 
zobowiązany przeprowadzić bezpiecznie ucznia na drugą stronę ulicy i doprowadzić go do 
drugiego budynku szkoły. 

20. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo 
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik 
wycieczki wraz z opiekunami. 
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§ 11 PODTRZYMANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, JĘZYKOWEJ 
I RELIGIJNEJ, ZASADY PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA 

1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi bez względu na różnice rasy, płci, religii, 
poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, 
majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne. 

2. Szkoła powszechnie propaguje elementy zdrowego trybu życia i  ochrony zdrowia. 

ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY ORAZ  ICH KOMPETENCJE 

§ 12. ORGANA SZKOŁY   

1. Organami szkoły są:  

1) Dyrektor szkoły; 

2) Wicedyrektor szkoły; 

3) Rada Pedagogiczna; 

4) Samorząd Uczniowski; 

5) Rada Rodziców; 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku 
uczniów jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ul. Brzozowa 35, 00-250 Warszawa 

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 
stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu 
zawodowego nauczycieli jest organ prowadzący szkołę. 

4. Organy szkoły, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego  oraz 
wydanych ustawowych przepisów wykonawczych opracowują regulaminy jednostkowe: 

1) Regulamin Rady Pedagogicznej 

2) Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

3) Regulamin Rady Rodziców 

5. Organy szkoły zgodnie ze sobą współpracują dla osiągnięcia celów i zadań szkoły, 
w szczególności poprzez: 

1) Zapewnienie każdemu z nich swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach posiadanych kompetencji określonych ustawą i w regulaminach tych 
organów 

2) Umożliwienie i zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły 
o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach 

3) Tryb wyboru przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Rady rodziców określony 
jest w regulaminach 

§ 13 DYREKTOR SZKOŁY 

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 
wszystkich pracowników szkoły, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej 

2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie  i nadzorowanie pracy 
szkoły, reprezentowanie jej na zewnątrz 
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3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 
Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

4. Dyrektor szkoły skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego 
ucznia. 

5. Dyrektor szkoły w szczególności jest odpowiedzialny za:  

1) Dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających 
status pracowników samorządowych 

2) Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu 
zawodowym 

3) Organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli 

4) Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego 

5) Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie 
karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy 
naruszenia praw i dobra dziecka 

6) Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do 
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych 

7) Dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, 

8) Realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej 
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę, 

9) Wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

10) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz prawidłowe 
ich wykorzystanie, 

11) Decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

12) Decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

13) Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
szkoły, 

14) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 

15) Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 

16) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych 
przez szkołę lub placówkę; 

17) Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

18) Zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły należyte 
warunki socjalno-bytowe 

19) Udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy, zachęcanie do 
dokształcania i doskonalenia zawodowego  

20) Otaczanie troską młodych nauczycieli, dbanie o ich adaptację zawodową 

21) Przyjmowanie uczniów do szkoły 

22) Wydawanie zarządzeń związanych z organizacją szkoły  

23) Kierować szkołą przy współudziale wicedyrektora szkoły 
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6. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór pedagogiczno - wychowawczy w Państwowej Szkole 
Muzycznej I stopnia w Odolanowie. W szczególności odpowiedzialny jest za: 

1) Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z przepisami 
i aktualnymi rozporządzeniami ministerstwa 

2) Bieżące nadzorowanie pracy dydaktycznej nauczycieli 

3) Koordynowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej, 

4) Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu egzaminów, 

5) Opiniowanie programów nauczania  

6) Obserwacje lekcji i innych zajęć zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, 

7) Badanie wyników nauczania i wychowania, 

8) Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego, 

9) Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji nauczycielskiej (min. 
arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne, itp.), 

10) Nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, 

§ 14 WICEDYREKTOR SZKOŁY 

1.  Sprawuje nadzór pedagogiczno - wychowawczy w szczególności odpowiedzialny jest za: 

1) Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z przepisami 
i aktualnymi rozporządzeniami ministerstwa 

2) Bieżące nadzorowanie pracy dydaktycznej nauczycieli 

3) Koordynowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej, 

4) Zabezpieczenie prawidłowego przebiegu egzaminów, 

5) Opiniowanie programów nauczania  

6) Obserwacje lekcji i innych zajęć zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego, 

7) Badanie wyników nauczania i wychowania, 

8) Sporządzenie planu nadzoru pedagogicznego, 

9) Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji nauczycielskiej (min. 
arkusze ocen, protokoły egzaminacyjne, itp.), 

10)  Nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, 

11) Sporządzanie niezbędnej dokumentacji i czynności wynikających z pełnienie 
kompleksowego nadzoru pedagogicznego, wykonywanie innych prac zleconych przez 
dyrektora szkoły 

§  15 RADA PEDAGOGICZNA  

1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnienie w szkole. 
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 
przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej 

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do realizowania jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 

3. Rada pedagogiczna działa w oparciu o regulamin działalności Rady Pedagogicznej, 
przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły, 

4. Rada Pedagogiczna odpowiedzialna jest w szczególności za:   

1) Zatwierdzenie planu pracy szkoły, 

2) Podejmowania uchwał  w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
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3) Podejmowania uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po 
zaopiniowaniu przez radę  rodziców 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły 

5) Ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) Organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

2) Projekt planu finansowego szkoły 

3) Wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

4) Wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w 
szkole 

5) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
w ramach wynagrodzenia i zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 

6) Wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia 

7) Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania 

8) Dopuszczeniu do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

9) Zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata 
albo do konkursu nikt się nie zgłosił 

10) Przedłużenie kadencji stanowiska dyrektora szkoły 

11) Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut 
szkoły lub jego zmiany 

8. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o 
odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 
w szkole. 

9. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane 

10. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą nakruszyć dobro 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

§ 16  SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada 
samorządu uczniowskiego 

2. Zasady wybierania  i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez 
uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny 
z statutem szkoły. 

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 

4. Na wniosek dyrektora samorząd uczniowski wyraża opinie o pracy nauczyciela 

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły 
wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach 
dotyczących praz uczniów, takich jak: 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-03-2018&qplikid=4186#P4186A7
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1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami, 

2) Prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań 

4) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 
w porozumieniu z dyrektorem 

5) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego 
(i jednocześnie szkolnej rady wolontariatu) 

6. Samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu 
wolontariatu 

7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną rade wolontariatu, której zadaniem jest 
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady zdziałania 
wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu będący odrębnym dokumentem. 

§ 17 RADA RODZICÓW  

1. W szkole działa Rada Rodziców w oparciu o uchwalony na ogólnym zebraniu rodziców 
regulamin rady, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły, 

2. Rada Rodziców składa się z minimum 5 członków wybranych przez ogół rodziców  lub 
opiekunów prawnych) w tajnych wyborach , 

3. kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok,  

4. Wybory do rady rodziców przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców  

5. Rada Rodziców w szczególności:  

1) tworzy i uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy 
szkoły, 

2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły 

3) może występować do Rady Pedagogicznej,  Dyrektora szkoły organu prowadzącego 
szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw szkoły, 

4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł; zasady 
wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców, 

5) Fundusze Rady Rodziców mogą być przechowywane na odrębnych rachunkach 
bankowych Rady rodziców. 

6) współdziała z innymi organami szkoły w realizacji jej statutowych celów. 

7) opiniuje projekt planu finansowego szkoły. 

§ 18 WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

1. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania wszystkich organów szkoły, zgodnie 
z ich kompetencjami 

2. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora szkoły, tworzenie 
dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalanie demokratycznych 
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zasad funkcjonowania szkoły, współdziałania w realizacji żądań wynikających ze statutu 
i planów pracy szkoły 

3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji o ile zwróci się 
z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji 

4. Działając w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność w ramach swojej 
kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulamin działalności. Dbają o bieżące 
informowanie innych organów szkoły o planowanych podejmowanych decyzjach 
bezpośrednio lub pośrednio przez dyrektora szkoły. 

5. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje w szczególności organizacje których 
celem statutowym jest działalność artystyczna, wychowawcza, wzbogacająca działalność 
dydaktyczną, wychowawczą opiekuńczą szkoły. 

6. Zgodę na podjęcie działalność przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor szkoły 
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

7. W szkole zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami szkoły odnośnie 
podejmowanych i planowanych działań lub decyzji min. poprzez: 

1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły 

2) Spotkań organów  lub przedstawicieli  szkoły; 

3) Zebrań ogólnych i klasowych  rodziców 

4) Udostępnianie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły; 

5) Korespondencje oraz ogłoszenia na terenie szkoły 

6) Korespondencji elektronicznej  i tradycyjnej 

8. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
decyzjach  

§ 19 SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY 

1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i spornych 
pomiędzy organami 

2. Konflikty i spory pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły po wysłuchaniu 
zainteresowanych stron. 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY  

§ 20. ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

1. Nauka w szkole odbywa się w cyklach:  

1) 6-letnim i trwa sześć lat – cykl dziecięcy 

2) 4-letnim i trwa cztery lata – cykl młodzieżowy 

2. Nauka w szkole odbywa się  w  specjalnościach: 

1) Fortepian 

2) Skrzypce 

3) Gitara 

4) Perkusja 

5) Saksofon 

6) Trąbka 
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7) Wiolonczela 

8) Puzon 

9) Flet poprzeczny 

3. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące są realizowane w systemie 
lekcyjno – klasowym, grupie lub grupie międzyklasowej, zajęcia  artystyczne są realizowane  
w formie indywidualnej lub grupowej w systemie lekcyjno-klasowym  

4. Zajęcia z chóru, zespołu, orkiestry, zespołów kameralnych mogą być organizowane w formie 
między klasowej 

5. Godzina lekcyjna trwa 30 lub 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 60 
minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalonych w 
tygodniowym rozkładzie zajęć który jest zgodny z ramowym planem nauczania. 

6. Dyrektor szkoły może zwiększyć wymiar godzin chóru lub orkiestry z puli godzin do dyspozycji 
dyrektora szkoły nie więcej jednak niż w wymiarze 3 godzin 

7. Dla uczniów wybitnie uzdolnionych osiągających znaczące sukcesy artystyczne wymiar czasu 
zajęć z instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 30 minut 
tygodniowo.    

8. W szkole mogą odbywać się zajęcia z chóru, orkiestry, zespołu,  zespołów  kameralnych . 
Liczbę zespołów oraz grup orkiestry i  chóru ustala dyrektor szkoły. Zajęcia mogą być 
współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia.   

9. W szkole mogą być prowadzone inne zajęcia edukacyjne które mogą obejmować 
w szczególności instrument dodatkowy, instrumenty ludowe i zespoły ludowe, improwizację 
z elementami kompozycji, zespół, naukę akompaniamentu, czytanie nut głosem, grę a vista.   

10. Zajęcia z rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych  są prowadzone w grupach liczących 
do 16 uczniów.  

11. Terminy zajęć indywidualnych nie mogą kolidować z terminami zajęć grupowych 

12. Między zajęciami zbiorowymi organizowane są przerwy w wymiarze minimum 5 minut.  

13. Rolę wychowawcy ucznia w szkole  pełni nauczyciel instrumentu głównego 

14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły w porozumieniu z 
nauczycieli instrumentu istnieje możliwość zmiany cyklu lub instrumentu w trakcie trwania 
nauki. 

15. W szkole dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie plenerów artystycznych, 
zielonych szkół, obozów artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień koncertów i wystaw. 

16. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas 
tygodniowy rozkład zajęć, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie 
edukacyjnym wymiar godzin odpowiednio:  

1)  poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; 

2)  poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych;  

3)  innych zajęć edukacyjnych artystycznych;  

4)  dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;  

5)  godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych w szczególności na:  

a zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
w tym zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniami wybitnie uzdolnionymi 
osiągającymi znaczące sukcesy artystyczne,  

b  zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów. 
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17. Szkoła może prowadzić poszczególne zajęcia edukacyjne artystyczne na terenie innych 
jednostek organizacyjnych, w szczególności instytucji kultury, u pracodawców na podstawie 
umowy zawartej między szkołą a dana jednostką.  

§21 CZAS PRACY SZKOŁY 

1. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w sześciodniowym cyklu pracy – poniedziałek-sobota.  

2. Zajęcia mogą dobywać się od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8.00 do godziny 20.00 a 
w soboty w godzinach od 8.00 do godziny 18.00 

3. Przerwa między zajęciami lekcyjnymi wynosi minimum 5 minut 

4. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikający 
z organizacji szkoły ustala Dyrektor po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

5. Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
dydaktycznych wynikających z organizacji szkoły. Dyrektor upoważnia nauczycieli do ustalenia 
tygodniowego planu zajęć. Plan zajęć musi być zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

6. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza 

7. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w państwowych 
szkołach artystycznych 

§22  PRZESŁUCHANIA MUZYCZNE ORAZ INNE FORMY BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 
ARTYSTYCZNEGO 

1. Szkoła zapewnia uczniom udział w przesłuchaniach muzycznych oraz innych formach badania 
jakości kształcenia artystycznego prowadzonego przez specjalistyczną jednostkę nadzoru 
Centrum Edukacji artystycznej, a także  w wybranych konkursach, festiwalach, wystawach 
i innych formach prezentacji artystycznej. 

2. Szkoła zapewnia uczniom udział w wydarzeniach artystycznych zgodnych z specyfikacją 
działalności placówki w szczególności koncertach, festiwalach, wystawach  

3. Udział w przedsięwzięciach o których mowa w §22 ust. 1 i 2 szkoła może organizować także 
w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wyjątkiem ferii szkolnych 

4. Działalność szkoły o której jest mowa w § 22 może być finansowana ze środków 
pozabudżetowych w szczególności z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub 
imprezie, ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 
młodzieżowych działających na terenie szkoły, ze środków wypracowanych przez uczniów, ze 
środków przekazanych przez radę rodziców a także osoby fizyczne i prawne. 

§ 23.  ARKUSZ ORGANIZACYJNY SZKOŁY  

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza 
organ prowadzący szkołę, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. Arkusz organizacyjny określa w  szczególności  

1) Informację dotyczącą klas z wyodrębnieniem liczby uczniów kształcących się 
w realizowanych przez szkołę cyklach kształcenia w danej specjalności  

2) Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych w tym 
godzin zajęć realizowanych w grupie 

3) Wymiar i przeznaczenie godzin innych zajęć edukacyjnych 

4) Tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły 
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5) Liczbę grup w poszczególnych klasach 

6) Liczby uczniów w poszczególnych klasach  

7) Liczbę pracowników ogółem 

8) Imienia, nazwiska stopień awansu zawodowego staż pracy i kwalifikacje 
poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę 
godzin tych zajęć w poszczególnych klasach z wyodrębnieniem nauczycieli 
zajmujących stanowisko kierownicze 

9) Liczbę nauczycieli z wyszczególnioną liczbą nauczycieli zajmujących stanowisko 
kierownicze, wraz z informacją o posiadanych przez nich kwalifikacjach i stopnia 
awansu zawodowego oraz liczby godzin zajęć realizowanych przez poszczególnych 
nauczycieli  

10) Liczbę pracowników administracji i obsługi z wyszczególnioną liczba pracowników 
zajmujących stanowisko kierownicze oraz liczbę etatów przeliczeniowych 

11) Liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzących szkołę z wyodrębnioną liczbą godzin zajęć opiekuńczych, innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia, zajęć ponadwymiarowych 

§24 SEKCJE, ZESPOŁY PROBLEMOWO-ZADANIOWE, PRAKTYKI PEDAGOGICZNE,  

1. W szkole mogą być tworzone sekcje, zespoły przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe,  

2. Zespół problemowo – zadaniowy może być utworzony w celu rozwiązania określonego 
problemu lub realizacji określonego zadania o charakterze dydaktycznym, wychowawczym 
lub organizacyjnym. Zespół problemowo – zadaniowy może być utworzony w celu 
koordynacji współpracy w zakresie dydaktyczno – wychowawczym nauczycieli danej 
specjalności lub grupy uczniów. 

3. Pracę zespołu problemowo-zadaniowego koordynuje przewodniczący zespołu powoływany 
przez dyrektora szkoły  

4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół 
wyższych na praktyki pedagogiczne. 

§ 25. KWALIFIKOWANIE UCZNIA DO ZESPOŁÓW INSTRUMENTALNYCH, CHÓRU I ORKIESTRY  

1. W ciągu całego cyklu kształcenia Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach  dowolnego 
zespołu instrumentalnego,  chóru, orkiestry  

2. W uzasadnionych wypadkach uczeń może uczęszczać jednocześnie na zespół instrumentalny i 
lub chór i lub orkiestrę.  

3. Decyzję o zakwalifikowaniu Ucznia do chóru lub orkiestry bądź innego zespołu 
instrumentalnego podejmuje Dyrektor  w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym 
orkiestrę, chór lub zespół instrumentalny  z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych 
i umiejętności Ucznia. 

1) Kwalifikowanie do zespołu instrumentalnego, chóru lub orkiestry odbywa się 
z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych i umiejętności Ucznia. Propozycje 
zespołów na kolejny rok szkolny składa Nauczyciel prowadzący dane zajęcia do dnia 
30 kwietnia.  

4. Listy Uczniów zakwalifikowanych odpowiednio do chóru, orkiestry lub innego zespołu 
instrumentalnego zgłaszane są do 30 maja.  

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może w ciągu roku szkolnego przenieść się z zajęć 
z chóru orkiestry lub zespołu instrumentalnego na zajęcia z chóru orkiestry lub zespołu 
instrumentalnego 
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6. Przeniesienie następuje po zgodzie Dyrektora szkoły w porozumieniem z nauczycielem 
prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. 

§ 26 POMOC UCZNIOM SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYM ORAZ MAJĄCYM TRUDNOŚCI 
W NAUCE 

1. Szkoła może organizować zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólno muzycznych dla 
uczniów mających trudności w nauce  

2. Nad uczniami szczególnie uzdolnionymi szkoła sprawuje opiekę poprzez: 

1) Zwiększenie wymiaru godzin z instrumentu głównego na okres roku szkolnego lub 
okres przygotowań do ogólnopolskich konkursów i przesłuchań. Decyzję 
o zwiększeniu wymiaru zajęć podejmuje dyrektor z uwzględnieniem możliwości 
kadrowych i finansowych. Szkoła na wniosek nauczyciela danego przedmiotu : 

a Zapewnia udział w organizowanych przez szkołę popisach i koncertach 
b Organizację konsultacji i warsztatów wspierających 
c Zachęceniu do udziału w konkursach o randze ogólnopolskiej 

i międzynarodowej 

§ 27  DOKUMENTACJA SZKOŁY 

1. Szkoła prowadzi dokumentacje: 

1) Księgę uczniów, 

2) Dzienniki lekcyjne, 

3) Arkusze ocen uczniów, 

4) Protokoły egzaminacyjne 

5) Protokoły postępowania kwalifikacyjnego, 

6) Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

2. Sposób prowadzenia w/w dokumentów ustalany jest rozporządzeniem ministra właściwego 
ds. kultury. 

3. Na podstawie dokumentacji szkoła wydaje uczniom świadectwa, których wzory określają 
odrębne przepisy. 

§ 28 ORGANIZACJA KLASOPRACOWNI, WYPOSAŻENIE SZKOŁY 

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z: 

1) Pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem w szczególności instrumentarium 
- klas 

2) Instrumentów na zasadach określonych w regulaminie wynajmu instrumentów 

3) Pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni 

4) Sali koncertowej z odpowiednim wyposażeniem 

2. Uczeń w trakcie zajęć dydaktycznych  powinien przebywać w klasie pod opieką nauczyciela.  

§ 29. WYPOŻYCZALNIA NUT 

1. W szkole działa wypożyczalnia nut. Zbiory wypożyczalni szkolnej mają na celu wspieranie 
realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych szkoły, służą doskonaleniu pracy nauczycieli jak 
również szerzenia wiedzy i umiejętności muzycznych wśród uczniów. W zbiorach 
wypożyczalni mogą znajdować się nuty, książki, materiały dydaktyczno – metodyczne 
nagrania fonograficzne i Video. Wypożyczenie nut lub innych pozycji z zbiory wypożyczalni  
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2. Z zbiorów wypożyczalni nut mogą korzystać uczniowie oraz pedagodzy szkoły  

3. Wypożyczenie nut jest bezpłatne  

4. Wypożyczenie pozycji nutowej lub książkowej następuje w sekretariacie szkoły na podstawie 
wypełnionej karty użyczenia. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach otwarcia sekretariatu.   

§ 30.  EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY, DZIAŁALNOŚĆ KONSULTACYJNA 

1. Osoby przygotowujące się do egzaminów eksternistycznych mogą uczęszczać na wybrane 
zajęcia zbiorowe za zgodą Dyrektora szkoły. 

2. Szkoła może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie  poradnictwo, obejmujące w 
szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach 
nauki w szkole; 

3. Szkoła może prowadzić działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych. 

§ 31. ORGANIZACJA WYCIECZEK 

1. Szkoła może organizować wycieczki w kraju i zagranicą 

2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku zainteresowania i potrzeb 
uczniów, ich stanu zdrowia kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności 

3. Zgodę na organizację wycieczki wyraża dyrektor szkoły zatwierdzając kartę wycieczki 

1) Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zwierającą 
imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub  rodziców ucznia. Listę uczniów 
podpisuje dyrektor szkoły. 

2) Uczniowie biorący udział w wycieczce musza dostarczyć zgodę rodziców wyrażoną 
w formie pisemnej. 

3) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także 
osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora 
szkoły 

4. Do zadań kierownika wycieczki w szczególności należy:   

1) Opracowanie programu wycieczki i regulaminu 

2) Zapoznanie uczniów , rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem 
wycieczki oraz informowanie  ich o celu i trasie wycieczki 

3) Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzeganie 
regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie 

4) Zapoznanie uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz 
zapewnienie warunków do ich przestrzegania 

5) Określenie  zadań opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz 
zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa uczniom 

6) Nadzorowanie zaopatrzenia uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, 
wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy 

7) Organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów 
i opiekunów wycieczki 

8) Dokonywanie podziału zadań wśród uczniów i opiekunów wycieczki 

9) Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki 

10) Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej 
zakończeniu i informowanie o tym dyrektora szkoły i rodziców ustnie lub pisemnie 

5. Opiekun wycieczki w szczególności: 
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1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami 

2) Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki  

3) Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  

4) Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom 

5) Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki 

1 Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki. 

§ 32. UDOSTĘPNIANIE SAL DO ĆWICZEŃ 

1. Szkoła udostępnia pomieszczenia uczniom nieodpłatnie do ćwiczeń  

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń tylko wówczas gdy nie odbywają się w nich zajęcia 
dydaktyczne. 

3. Korzystanie z Sali podczas ćwiczeń  nie wchodzi w zakres zajęć obowiązkowych Szkoły 
Muzycznej i nie podlega opiece przez nauczyciela lub innych pracowników szkoły 

4. Korzystanie z Sali w celu ćwiczeń jest możliwe tylko wówczas gdy uczeń otrzyma zgodę na 
zajęcie Sali w sekretariacie szkoły i złoży podpis w zeszycie wynajmu pomieszczeń do ćwiczeń. 

5. Uczeń jest zobowiązany poinformować pracownika sekretariatu o zauważonych 
nieprawidłowościach, brakach stanu Sali lub zniszczeniach pomieszczenia lub jego 
wyposażenia. 

6. Po zakończonych ćwiczeniach uczeń zobowiązany jest dostarczyć klucz do sekretariatu szkoły 
oraz poinformować pracownika sekretariatu o zwolnieniu Sali i ewentualnych napotkanych 
usterkach 

7. Uczniowie mogą korzystać z sal z przeznaczeniem na ćwiczenie tylko za wiedza i zgodą 
rodziców lub prawnych opiekunów. 

8. Zgoda na ćwiczenie w czasie dni wolnych od zajęć edukacyjnych oraz ferii letnich i zimowych 
jest każdorazowo wydawana indywidualnie, na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

9. Szczegółowy regulamin korzystania z Sali z przeznaczeniem do ćwiczeń stanowi odrębny 
dokument stanowiący zarządzenie dyrektora szkoły muzycznej.  

§ 33.  POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, 
szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz materialnej 

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana podczas bieżącej pracy a także 
w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych 

4. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny 

5. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnej są stypendia, zasiłek szkolny 

§ 34 ZASADY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE, BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie nie prowadzi świetlicy, Ze względów 
bezpieczeństwa, czas przebywania uczniów w szkole jest ograniczony i wynika bezpośrednio 
z udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. 

2. Każdy uczeń przebywa w szkole i opuszcza ją według planu zajęć indywidualnych 
i zbiorowych, uwzględniając zapas czasu niezbędnego do skorzystania z szatni. Na 
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rozpoczęcie zajęć uczniowie oczekują w korytarzu przed klasą w której będą odbywały się 
zajęcia. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w szkole odpowiadają nauczyciele sprawujący bezpośredni 
nadzór nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych wycieczek, koncertów, wyjazdów na 
przesłuchania oraz innych form wynikających z działalności szkoły. 

4. Uczniowie podczas zajęć nie mogą przebywać w salach lekcyjnych oraz Sali koncertowej bez 
opieki nauczyciela 

5. Oczekiwanie na kolejne zajęcia wynikające z planu lekcji możliwe jest pod opieką rodziców 
lub prawnych opiekunów w miejscach – holl, korytarz, holl na parterze 

6. W porozumieniu z nauczycielem i za jego zgodą rodzice lub prawni opiekunowie mogą 
uczestniczyć w zajęciach indywidualnych. W przeciwnym razie oczekują na zakończenie zajęć 
indywidualnych i zbiorowych w wyznaczonych do tego miejscach np.  korytarz, hol. 

7. Uczniowie zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest 
bieganie po korytarzach opuszczanie budynków szkoły podczas zajęć lub w oczekiwaniu na 
kolejne zajęcia, prowokowanie i uczestniczenie w bójkach niszczenie sprzętu szkolnego, 
stwarzanie zagrożenia dla zdrowi i życia uczniów, osób przebywających w budynku szkoły.  

8. Podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw między zajęciami  ucznia obowiązuje zakaz 
opuszczania budynku szkoły bez opieki nauczyciela. W przypadku samowolnego wyjścia 
ucznia poza budynek szkoły- szkoła, nie odpowiada za jego zdrowie i bezpieczeństwo. 

9. W czasie ewakuacji każdy uczeń po usłyszeniu alarmu powinien bezwzględnie dostosować się 
poleceń nauczyciela 

10. W przypadku przebywania ucznia na terenie Szkoły przed lub po zajęciach Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. 

11. Rodzic zobowiązany jest doprowadzić dzieci na zajęcia oraz bezpośredni po nich odebrać 
dziecko z szkoły 

§ 35. WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNĄ 

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Ostrowie Wielkopolskim 
oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

2. Uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 
i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

3. Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej 
z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży 

4. Na wniosek rodziców kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów 
z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi,  przejawiającymi szczególne talenty 
i uzdolnienia artystyczne 

5. Nauczyciele rodzice i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, 
uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych organizowanych na terenie 
poradni i szkoły 

§ 36.  WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 
organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły  
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2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inną organizację, wymaga uzyskania 
zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 

3. Szkoła może współpracować z organizacjami zewnętrznymi  w szczególności w zakresie 
działalności kulturalno – artystycznej. Współdziałanie może nastąpić na podstawie wyrażonej 
zgody przez Dyrektora Szkoły. 

§ 37  WOLONTARIAT 

1. Szkoła stwarza uczniom możliwość dobrowolnego udziału w działaniach z zakresu 
wolontariatu. 

2. Działalność w zakresie wolontariatu odbywa się pod opieką nauczyciela wspierającego 
i monitorującego jej przebieg 

3. Celem wolontariatu jest: 

1) Zwiększenie aktywności społecznej uczniów 

2) Propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei 
pracy wolontariatu 

3) Umożliwienie podejmowania działań przez uczniów na rzecz innych osób 
potrzebujących pomocy 

4) Wspierania działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami 

4. Działania są organizowane poprzez: 

1) Organizowanie spotkań z wolontariuszami 

2) Współpracowanie z organizacjami pozarządowymi 

3) Prowadzenie akcji charytatywnych 

5. Uczniowie wolontariusze mogą brać udział w dodatkowych zajęciach  wyrównujących szanse 
uczniów osiągających niskie wyniki w nauce – pomoc koleżeńska 

6. Zgodę na świadczenia usług w ramach wolontariatu wyraża uczeń oraz rodzic/prawny 
opiekun 

7. W działalność w zakresie wolontariatu angażuje się samorząd uczniowskie ,inne podmioty lub 
osoby za zgodą Dyrektora Szkoły 

§ 38 WPÓŁRPACA SZKOŁY Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI 
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ  

1. Szkoła współpracuje z samorządem terytorialnym w szczególności lokalnym -   Gminą 
i Miastem Odolanów oraz jednostkami im podległymi w zakresie:  

1) Organizacji imprez kulturalno – artystycznych, która jest realizowana w szczególności 
poprzez występy artystyczne uczniów i nauczycieli podczas świąt państwowych 
i lokalnych, rocznic historycznych, uroczystości, akademii, oraz innych wydarzeń 
kulturalno – artystycznych na terenie szkoły oraz poza nią 

2) Współorganizacji  imprez szkoła może użyczać pomieszczeń oraz instrumentarium 
i innego sprzętu niezbędnego do realizacji wydarzeń kulturalno –artystycznych. 

3) Reprezentacji artystycznej samorządu lokalnego podczas wydarzeń oraz współpracy z 
miastami partnerskimi z za granicy 

4) Współpracy artystycznej  z innymi szkołami, uczelniami jednostkami samorządowymi 
(Domem Kultury, stowarzyszeniami, klubami i zrzeszeniami sportowymi, Kołami itp.) 
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5) w zakresie wymiany kulturalno –artystycznej oraz organizacji odczytów, warsztatów, 
koncertów recitali, i innych form aktywności kulturalno –artystycznej. 

§ 39 ZASADY REKRUTACJI 

1. Realizując statutowe cele i zadania Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Odolanowie 
przeprowadza, co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych. 

2. Szkoła prowadzi rekrutację:  

1) Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może 
ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i 
nie więcej niż 10 lat;  

2) Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może 
ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 8 lat 
oraz nie więcej niż 16 lat; 

3) Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym 
roku kalendarzowym kończy 6 lat jeśli  korzystało z wychowania przedszkolnego w 
roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole 
muzycznej albo  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole muzycznej  
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno- -pedagogiczną albo niepubliczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną  

3. Warunki rekrutacji umieszczane są na  stronie internetowej szkoły gdzie zamieszcza się 
informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji. 

4. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz oraz 
zaświadczenie lekarskie – lekarza podstawowej opieki stwierdzające brak przeciwwskazań do 
nauki w wybranej specjalności w terminie od 01 marca do dnia poprzedzającego 
przeprowadzenie rekrutacji do szkoły muzycznej. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się 
również osoby niepełnosprawne. 

5. Termin badania przydatności Kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Odolanowie 
określa Dyrektor Szkoły. 

6. Badanie przydatności kandydatów obejmuje:  

1) Sprawdzenie uzdolnień muzycznych, w zakresie słuchu muzycznego pamięci 
muzycznej i  poczucia rytmu,  

2) Sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

7. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, Dyrektor szkoły powołuje 
spośród nauczycieli komisję kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący 
komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne 
liczące, co najmniej 3 osoby. 

8. Za przygotowanie zestawów pytań i testów (ustala komisja) oraz przeprowadzenie 
egzaminów wstępnych i 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 liczbę punktów. 

10. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem punktów 
cząstkowych. 

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

12. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich sumę punktów. 
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13. Kandydat zostaje zakwalifikowany do Państwowej Szkoły Muzycznej  jeżeli  w wyniku 
przeprowadzonego badania przydatności uzyskał minimum 14 punktów. 

14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z badania 
przydatności – od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej specjalności. 

15. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni roboczych po 
zakończeniu badań przydatności. 

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. 

19. W sytuacji wolnych miejsc w szkole dyrektor szkoły może prowadzić postępowanie 
uzupełniające w tym przypadku przesłuchania do specjalności odbywają się na zasadach 
rekrutacji wstępnej. 

§ 40 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli 

2. Realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego przez szkołę ma na celu: wszechstronny 
rozwój każdego ucznia w szczególności poprzez:  

1) Tworzenie atmosfery przyjaznej uczniom, opartej na zasadach wzajemnego 
poszanowania i tolerancji. 

2) Dążenie do zapewnienia wszystkim uczniom bezpieczeństwa, 

3) Jasne i wyraźne definiowanie praw i obowiązków uczniów oraz przestrzeganie zasad 
demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej. 

4) Uczenie dzieci i młodzieży dobrej organizacji własnego czasu, samodzielności 
i systematyczności. 

5) Tworzenie możliwości pełnej realizacji aspiracji i potrzeb uczniów poprzez wspieranie 
działalności Samorządu Uczniowskiego oraz innych wartościowych inicjatyw 
uczniowskich. 

6) Wychowanie dzieci i młodzieży przez muzykę oraz obcowanie z innymi dziedzinami 
sztuki mające na celu przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców. 

7) Uczenie odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań i współpracę 
w grupie. 

8) Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów m.in. poprzez 
pielęgnowanie tradycji (koncerty patriotyczne) i współodpowiedzialności za 
organizowanie życia całej społeczności szkolnej. 

9) Dążenie do integracji społeczności szkolnej przez realizację zadań edukacyjnych, 
wychowawczych i rozrywkę. 

10) Dążenie do kompleksowej współpracy z rodzicami na wszystkich płaszczyznach w celu 
zapewnienia wysokiej efektywności pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
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11) Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji, min.  
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, substancji 
psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków,  

12) Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne ucznia oraz jego otoczenia społecznego. 

13) Eliminowane udział w zachowaniach ryzykowanych 

14) Przeciwdziałanie uzależnienią komputerowym oraz cyberprzemocy  

15) Monitorowanie sytuacji życiowej i środowiskowej uczniów, 

3 Program wychowawczy może być realizowany podczas planowych zajęć indywidualny oraz 
zbiorowych,  koncertów, wycieczek, popisów,  lub innych form realizowanych w szkole oraz 
poza nią 

§ 41 WYPOŻYCZANIE INSTRUMENTÓW 

1. Szkoła może wypożyczać uczniom instrumenty do domu w miarę ich posiadania za 
odpłatnością ustaloną wspólnie przez dyrektora szkoły i Radę Rodziców. 

2. Uczeń otrzymuje instrument sprawny i w takim samym stanie winien jest zwrócić go do 
magazynu. 

3. Wszelkie szkody powstałe z tytułu używania instrumentu ponoszą rodzice (prawni 
opiekunowie)  

4. Sposób wypożyczania instrumentów określony jest w regulaminie wypożyczania 
instrumentów. 

5. Za magazyn instrumentów odpowiada osoba do tego wyznaczona przez dyrektora szkoły.  

6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zezwolić na odpłatne wypożyczenie 
instrumentu osobie nieuczęszczającej do PSM I Stopnia w Odolanowie, zgodnie 
z regulaminem wypożyczania instrumentów 

RZODZIAŁ V 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

§ 42 ZATRUDNIANIE, KWALIFIKACJE, POWOŁYWANIE WICEDYREKTORA SZKOŁY, 
WYNAGRADZANIE 

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach 
niepedagogicznych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 
Ustawa kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 
spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 
pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników 
samorządowych 

4. Dla prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora. 
Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje przydział czynności, 
uprawnień i odpowiedzialności. 

5. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa 
wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.  
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§ 43.NAUCZCIELE 

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, artystycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 
bezpieczeństwo, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej 
ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

2. Nauczyciel obowiązany jest: 

1)  Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, artystyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą w tym zadaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2)  Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju w szczególności artystycznego 

3)  Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4)  Doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły; 

5)  Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 
każdego człowieka; 

6)  Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras 
i światopoglądów. 

3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczycieli należy: 

1) Bieżące prowadzenie dokumentacji szkolnej w szczególności dzienników zajęć, 
arkuszy ocen, protokółów egzaminacyjnych, świadectw szkolnych oraz pozostałej 
dokumentacji wynikającej z działalności szkoły muzycznej 

2) Znać przepisy BHP, oraz stasować się w tym zakresie do poleceń i wskazówek 
przełożonych. 

3) Przestrzeganie tajemnicy służbowej i nieujawnianie informacji, których ujawnienie 
mogłoby narazić pracodawcę, pracowników, uczniów, rodziców lub środowisko 
uczniów na szkodę. 

4) Wykonywanie pracy w prób najbardziej efektywny 

5) Przestrzeganie w szkole obowiązujących przepisów, rozporządzeń oraz zarządzeń 
dyrektora  

6) Zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP oraz nowoczesnej 
organizacji pracy 

7) Znajomość zakresu działalności szkoły oraz dokumentacji obowiązującej w szkole 

8) Rzetelna realizacja programu nauczania i wychowania  

9) Dążenie do pełni rozwoju osobowości ucznia w szczególności w zakresie sfery 
artystycznej 

10) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń  

11) Bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie 

12) Współdziałanie z rodzicami uczniów 

13) Zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnymi dokumentami obowiązującymi w szkole 

14) Sumienne pełnienie dyżurów podczas przerw  

15) Dokonywania wyboru programu nauczania oraz podręczników dopuszczonych do 
użytku szkolnego 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2018&qplikid=2#P2A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-10-2018&qplikid=2#P2A6
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16) Doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, artystycznych i podnoszenia 
wiedzy merytorycznej poprzez min. udział w kursach, szkoleniach, sympozjach, 
wykładach, warsztatach oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji 
organizowanych w szkole oraz poza nią. 

17) Promowanie zasad higieny i ochrony zdrowia. 

18) Przedstawienie wybranego lub autorskiego programu nauczania oraz podręczników 
na radzie pedagogicznej oraz właściwe się nim posługiwanie 

4. Nauczyciele mają prawo do: 

1) Opracowania a po ich zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wprowadzenia 
autorskich programów nauczania i wychowania 

2) Decydowania o podręcznikach pozycjach nutowych, środkach dydaktycznych 
i metodach kształcenia uczniów 

3) Udziału i tworzeniu zespołów problemowa zadaniowych oraz sekcji muzycznych 

4) Systematycznego oceniania postępów w nauce 

5) Korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych w związku 
z pełnieniem obowiązków służbowych 

5. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) Poziom wyników nauczania 

2) Wychowania powierzonych im uczniów 

3) Bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach 
organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełniania obowiązków 
w tym zakresie 

4) Powierzone im pomoce dydaktyczne, instrumentarium muzyczne i sprzęt szkolny 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia 
zajęć. W przypadku zagrożenia nauczyciel: 

1) Niezwłocznie wyprowadza uczniów z miejsca, w którym powstało zagrożenie 

2) Usuwa zagrożenie o ile wynika to z jego kompetencji oraz niezwłocznie zgłasza fakt 
zagrożenia kierownictwu szkoły. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia 
zajęć przed usunięciem zagrożenia. Do zagrożeń zalicza się w szczególności pęknięte 
lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzony 
sprzęt narzędzia,  

7. Nauczciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności uczniów przed przystąpieniem do 
zajęć i oznaczenia nieobecności ucznia w dzienniku lekcyjnym. W razie stwierdzenia wyjścia 
dziecka ze szkoły bez uzgodnienia z nauczycielem i dyrektorem szkoły nauczyciel zobowiązany 
jest bezzwłocznie zawiadomić o tym dyrekcję oraz nauczyciel instrumentu głównego oraz 
rodziców ucznia 

8. W trakcie trwania lekcji nauczyciel nie pozostawia uczniów1. bez opieki 

9. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 
godzin tygodniowo. 

10. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze realizuje pięciodniowy tydzień pracy. Jedynie w 
wyjątkowych wypadkach Dyrektor Szkoły może ustalić krótszy wymiar tygodnia pracy. 

§44 PEŁNIENIE FUNKCJI WYCHOWAWCY 

 Nauczyciel instrumentu głównego pełni funkcje wychowawcy ucznia 

1. W ramach pełnionej funkcji wychowawcy do zadań nauczyciela należy:   

1) Otoczenie opieką każdego wychowanka 
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2) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia i proces uczenia się 

3) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów 

4) Inspirowanie i wspomaganie działań artystycznych uczniów 

5) Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w obszarze jego specjalności 
w szczególności w zakresie monitorowania postępów w nauce i zachowaniu 

6) Utrzymywanie kontaktu z środowiskiem ucznia w szczególności szkołami, do których 
uczeń uczęszcza, jeśli sytuacja tego wymaga 

7) Utrzymywanie ścisłego kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia 
potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, oraz włączania rodziców w życie 
szkoły 

8) Rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy nimi a innymi członkami 
społeczności uczniowskiej 

9) Stałe podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w dostępnych formach 
dokształcania i doskonalenia 

10) Informowanie o występach artystycznych wychowanków nauczycieli  przedmiotów 
ogólnomuzycznych  i zajęć umuzykalniających min. chór, orkiestra, zespoły 
kameralne 

§ 45 PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

1. Dyrektor szkoły zatrudnia i zwalnia pracowników niepedagogicznych z zachowaniem 
ogólnych przepisów prawa pracy 

2. Do pracowników niepedagogicznych szkoły należą: 

1) Sekretarz szkoły,  

2) Pracownicy obsługi szkoły – pracownik gospodarczy oraz sprzątaczka 

3. Zakres obowiązków sekretarza szkoły: 

1) Prowadzenie sekretariatu szkoły 

2) Rejestrowanie pism wychodzących i przychodzących, rozliczenie znaczków 
pocztowych 

3) Przepisywanie korespondencji, prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy 
pracowników 

4) Prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczani i realizacją obowiązku 
szkolnego 

5) Prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania 

6) Prowadzenie ewidencji pieczęci, delegacji służbowych, urlopów pracowników, 
zwolnień lekarskich 

7) Prowadzenie ewidencji pracowników szkoły, emerytów i rencistów 

8) Obsługuje komputer oraz aplikacje zainstalowane w komputerze 

9) Prowadzi kartotekę zaopatrzenia pracowników 

10) Sporządza i prowadzi listy obecności pracowników 

11) Sporządza odpisy dokumentów szkolnych 

12) Wystawie potrzebne druki i zaświadczenia 

13) Prowadzi akta osobowe pracowników 

14) Prowadzi ewidencje druków ścisłego zarachowania  

15) Sporządza raporty i wprowadza dane do SIO 
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4. Zakres obowiązków sprzątaczki 

1) Utrzymywanie czystości w przydzielonych rejonach –  

2) Utrzymywanie w czystości powierzchni płaskich 

3) Wietrzenie pomieszczeń 

4) Opróżnianie koszy 

5) Zamykanie i sprawdzanie okien po zajęciach  

6) Dezynfekowanie sanitariatów 

7) Pastowanie podłóg, odkurzanie, pranie, trzepanie wykładzin, dywanów i ich 
odkurzanie 

8) Usuwanie pajęczyn z sufitów, naroży, ścian, obrazów, gablot, 

9) Generalne raz w miesiącu sprzątanie pomieszczeń 

10) Mycie okien 

11) Sprzątanie po remontach 

12) Sprzątanie toalet 

5. Zakres obowiązków konserwatora: 

1)  przeglądanie sprawności instalacyjno wodno – kanalizacyjnych, usuwanie usterek 
nieprawidłowości 

2) Przeglądanie stanu instalacji elektrycznej, zabezpieczenie lub wymiana kontaktów, 
gniazd, rur jarzeniowych, żarówek, uszkodzonych przedłużaczy 

3) Opróżnianie koszy z terenu podwórza oraz terenu budynku 

4) Bieżąca naprawa zamków, zniszczonych szyb, uszkodzonych krzeseł, stolików, mebli, 
drzwi 

5) Odśnieżanie, odladzanie wejść do szkoły oraz przejścia i ciągów komunikacyjnych 

6) Dbanie o stan zielenie na zewnątrz budynku 

7) Dokonywanie bieżących remontów pomieszczeń 

8) Dbanie o czy czystość powierzchni płaskiej na terenie szkoły 

9) Wycieranie kurzy 

10) Mycie okien  

11) Sprzątanie po remontach 

12) Przygotowywanie pomieszczeń do remontów 

ROZDZIAŁ VI 
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

§ 46 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE 
 

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

1) Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach 
szkolnictwa artystycznego, oraz wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach 

w tym zakresie 
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2) Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

3) Udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju 
4) Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 
5) Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
6) Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczych. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i końcowo rocznych ocen klasyfikacyjnych 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych 
4) Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 

z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych w skali określonej w  § 51 
5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych 
6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane roczne oceny 

klasyfikacyjne z zajęć dedukcyjnych z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu 
promocyjnego; 

7) Ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach 
i trudnościach nauce oraz uczniach szczególnie uzdolnionych. 
 

§ 47 ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ 

1. Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji chóru szkolnego na czas określony na 
podstawie opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia 
w tych zajęciach. 

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji chóru szkolnego uniemożliwia ustalenie śródrocznej 
lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 48 DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ 

1. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1)  Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, o którym mowa w art.127 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2018r poz. 996 i 1000 z póz zm.),  

2)  Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 
orzeczenia; 

3) Posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 
potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4)  Nieposiadającego orzeczenia lub opinii na podstawie rozpoznania indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym 
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mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 1 pkt. 5 ustawy Prawo 
Oświatowe 

§ 49 DOKUMENTOWANIE 

1. Sposób dokumentowania ocen – bieżących, śródrocznych i końcoworocznych: 
1) Ustalone oceny wpisywanie są na bieżąco przez nauczycieli do dzienników lekcyjnych, 

arkuszy indywidualnych uczniów oraz protokołów z egzaminów; 
2) Pisemne prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do ostatniego dnia 

danego roku szkolnego   
3) Protokoły z egzaminów promocyjnych, klasyfikacyjnych oraz poprawkowych 

dołączane są do arkusza ocen ucznia  

§ 50 INFORMOWANIE 

1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  
3) Warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których 
odpowiednio roczna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu 
promocyjnego.  

2. Informację, o której mowa w § 50 pkt. 1 nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom najpóźniej 
do ostatniego dnia września. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
4. Nauczyciel na bieżąco informuje ucznia o każdej ocenie odnotowanej w dzienniku lekcyjnym. 
5. Nauczyciel jest zobowiązany wpisywać oceny do dzienniczka lub zeszytu ucznia, lub kartki 

ocen 
6. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ustnie 

 ustaloną ocenę. 
7. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne 

prace kontrolne, prace klasowe, testy, lub inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 
ucznia są udostępniane uczniowi jego rodzicom lub prawnym opiekunom w obecności 
nauczyciela specjalności lub nauczyciela przedmiotu lub i dyrektora szkoły, w trakcie 
indywidualnych spotkań, lub wywiadówki po wcześniejszym uzgodnieniu o żądaniu 
informacji. Prace i dokumentacja przebiegu nauczania ucznia udostępniana jest tylko 
i wyłącznie w szkole. 

8. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów bieżące oceny, szczegółowa 
dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania w tym dokumentacja dotycząca egzaminów 
klasyfikacyjnych i poprawkowych ucznia jest udostępniana uczniowi jego rodzicom lub 
prawnym opiekunom w obecności nauczyciela specjalności lub nauczyciela przedmiotu lub 
i dyrektora szkoły w szkole podczas umówionych indywidualnych spotkań, lub wywiadówki 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu konsultacji między nauczycielem, dyrektorem 
a uczniem rodzicami lub prawnymi opiekunami. Dokumentacja jest omawiana i przeglądana 
tylko i wyłącznie na terenie szkoły. 

9. Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest poinformować ucznia, jego rodziców lub 
prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej semestralnej i końcowo rocznej 
zgodnie z zasadami zapisanymi w § 55 pkt. 15  

10. W szkole odbywają się zebrania z rodzicami (minimum dwa w każdym semestrze), podczas 
których nauczyciele  przedmiotów informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) 
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o postępach i trudnościach w nauce oraz uzyskanych bieżących ocenach 

11. Harmonogram spotkań z rodzicami dyrektor podaje podczas wrześniowego spotkania oraz 
dodatkowo przekazuje informacje o zbliżającym się zebraniu za pośrednictwem nauczycieli, 
tablicy ogłoszeń oraz szkolnej strony internetowej 

12. W razie potrzeby rodzic lub prawny opiekun może uzyskać osobiście informację o postępach 
lub trudnościach w nauce w trakcie indywidualnych spotkań  

13. W czasie spotkań rodzice, (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o osiągnięciach 
edukacyjnych uczniów, problemach wychowawczych za pośrednictwem nauczycieli 
specjalności lub w drodze konsultacji indywidualnych z nauczycielami uczącymi 
poszczególnych przedmiotów.  

14. Podstawowym źródłem informacji o postępach i frekwencji uczniów jest dziennik lekcyjny. 
(W asyście dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub pedagoga/psychologa) 
rodzicowi udostępnia się wszystkie informacje dotyczące jego dziecka z zachowaniem 
poufności danych osobowych.  

§ 51 OCENY 

1. Bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala 
się w stopniach według następującej skali:  

1) Stopień celujący - 6 – cel; 
2) Stopień bardzo dobry – 5 – bdb.; 
3) Stopień dobry – 4 – db.; 
4) stopień dostateczny – 3 – dst; 
5) stopień dopuszczający -2 – dop; 
6) stopień niedostateczny – 1 - ndst; 

2. Ustala się następujące kryteria ocen, o których mowa w §51 pkt. 1 
1) Stopień celujący oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania 

edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania; 
2) Stopień bardzo dobry oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, 

wynikające z realizowanego programu nauczania; 
3) Stopień dobry oznacza, że spełnienie wymagań edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego programu nauczania jest niepełne, ale nie przewiduje się problemów 
w dalszym kształceniu; 

4) Stopień dostateczny oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania 
edukacyjne, wynikające z realizowanego programu nauczania, co może oznaczać 
trudności w toku dalszego kształcenia; 

5) Stopień dopuszczający oznacza, że uczeń spełnia wymagania edukacyjne, wynikające 
z realizowanego programu nauczania, w stopniu minimalnym, co może poważnie 
utrudnić, a nawet uniemożliwić dalsze kształcenie; 

6) Stopień niedostateczny oznacza, że uczeń nie spełnia wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego programu nauczania, co uniemożliwia kontynuację 
kształcenia. 

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia i rodziców, prawnych opiekunów. 

§ 52 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu:  
1) Monitorowanie pracy ucznia, 
2) Przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o postępach edukacyjnych, 
3) Wskazanie, co uczeń robi dobrze,  co wymaga poprawy, a także jak powinien dalej się 

uczyć. 



31 

2. W ocenianiu bieżącym, oceny wskazane w § 51 pkt. 1 mogą występować ze znakiem „+” 
lub „-”. 

3. Znaki „+”i „-” stosuje się także jako samodzielne, w ocenianiu pracy na lekcji i przygotowania 
do zajęć. 

4. Ustala się następujące formy sprawdzania bieżących osiągnięć edukacyjnych i postępów 
ucznia: 

1) Wykonywanie utworów lub ich fragmentów, programów artystycznych podczas 
lekcji, udział w koncertach, recitalach, popisach, i innych formach występów 
publicznych.   

2) Ustno – praktyczne  np. odpowiedź ustna, realizacja solfeża,  klaskanie, 
rozwiązywanie zadań muzycznych, formy ruchowe. 

5. Formy pisemne sprawdzanie wiedzy ucznia 
1)  Sprawdziany – różnego typu według specyfikacji przedmiotu czas trwania do 45 

minut.  Zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone 
wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową 

2) Dyktanda – różnego typu według specyfikacji przedmiotu do 45 minut nie musza być 
zapowiadane 

3) Kartkówka różnego typu według specyfikacji przedmiotu trwająca do 30 minut. 
Kartkówki nie musza być zapowiadane i nie wymagają powtórzenia materiału 

4) Testy – różnego typu wg specyfikacji przedmiotu zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem, potwierdzone wpisem w dzienniku czas trwania do 45 minut  

5) Ocena pracy zadania domowego 
6) Ocena praca na lekcji  

6. Ocena pracy domowej: 
1) Techniczne opanowanie utworów muzycznych potwierdzone wykonaniem partii na 

instrumencie 
2) Utwory instrumentalne samodzielnie przygotowane przez ucznia  
3) Własna twórczość w tym kompozycje, pomoce artystyczne, 
4) Referat, projekt –forma wypowiedzi pisemnej 

7. Ocena aktywności ucznia: 
1) Praca indywidualna podczas zajęć, 
2) Praca w zespole, orkiestrze, grupie – zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy 
3) Udział w koncertach, konkursach, popisach, akademiach 

8. Przygotowanie do zajęć  
9. Zasady przeliczania punktów z form pisemnych 

1) Do 32% ocena niedostateczna 
2) Od 33%-48% stopień dopuszczający 
3) Od 49%-62% stopień dostateczny 
4) OD 63%-82% stopień dobry 
5) Od 83%-99% stopień bardzo dobry 
6) 100% - stopień celujący 

 

§ 53 OCENIANIA BIEŻĄCE - CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTAWIANIA OCEN, ZWOLNIENIE 
Z OCENIANIA, POPRAWIANIE OCEN,  

 
1. Częstotliwość wystawianie ocen: 

1) Kształcenie  słuchu, rytmika, audycje muzyczne, w przypadku gdy przedmiot jest 
realizowany  w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych w tygodniu minimum  pięć ocen 
w przypadku gdy przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny minimum 
trzy oceny na półrocze 
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2) Chór, orkiestra, zespół instrumentalny, instrument dodatkowy  minimum trzy oceny 
w ciągu jednego półrocza. 

3) Instrument główny minimum jedna ocena na miesiąc 
2. Nie ocenia się ucznia do 7 dni po usprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej do 

1 miesiąca 
3. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawy i zwrotu prac klasowych do dwóch  tygodni od daty 

napisania pracy klasowej 
4. Prace klasowe przechowywane są w szkole. 
5. Szczegółowy system oceniania z każdego przedmiotu określa Przedmiotowy System 

Oceniania. 
6. Uczeń może poprawić ocenę  w terminie do 14 dni od dna uzyskania informacji 

o niekorzystnej dla niego oceny   
7. Ocenę poprawiona wpisuje się obok oceny pierwotnej używając kreski ukośnej pionowo lub 

poziomo 
8. Termin testu lub innych zapowiedzianych form może być zmieniony w porozumieniu z klasą.  

§ 54 ORGANIZACJA I OCENIANIE ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ DWÓCH NAUCZCIELI  

1. Zajęcia zespołu, orkiestry i chóru mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, 
który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. 

2. Za organizację i dokumentację przebiegu nauczania w tym jej prowadzenie (wypełnianie 
dzienników, arkuszy ocen oraz pozostałej dokumentacji) odpowiada nauczyciel prowadzący 
wyznaczony na początku roku szkolnego przez dyrektora. 

3. Nauczyciel prowadzący i współprowadzący zespół, chór, orkiestrę wspólnie decydują 
o doborze programu oraz o wymaganiach edukacyjnych. Ostateczna decyzje w tej materii 
podejmuje nauczyciel prowadzący. 

 § 55 KLASYFIKOWANIE, INFORMOWANIE UCZNIÓW O OCENACH 

1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania. 

2. Oceny klasyfikacyjne wyrażane są cyfrą według zasad określonych w § 51 pkt. 1.  

3. Klasyfikacyjna ocena końcoworoczna uwzględnia ocenę semestralną oraz oceny cząstkowe 
semestru drugiego. 

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które umożliwiają otrzymanie promocji 

zgodnie z § 57 

5. Negatywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, które uniemożliwiają otrzymanie promocji 
zgodnie z § 57 

6. Ocena klasyfikacyjna z przedmiotów w szkole muzycznej I stopnia w Odolanowie nie jest 
średnią arytmetyczną ocen bieżących. 

7. Wyniki klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej zatwierdzane są przez Radę Pedagogiczną 
poprzez podjęcie uchwał o: 

1) Zatwierdzeniu śródrocznej klasyfikacji uczniów; 
2) Zatwierdzeniu końcoworocznej klasyfikacji uczniów; 
3) Zatwierdzeniu klasyfikacji uczniów poza normalnym trybem. 

8. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w każdym roku szkolnym pod koniec 
każdego półrocza lub bezpośrednio po zakończeniu I półrocza 

9. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne z wyjątkiem zajęć, z których ocena końcoworoczna ustalana jest w trybie 
egzaminu promocyjnego. 
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10. W przypadku współprowadzenia przedmiotu przez dwóch nauczycieli ocenę wystawia 
nauczyciel prowadzący po konsultacji na nauczyciele współprowadzącym 

11. Śródroczna i końcoworoczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu 
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.  

12. Na klasyfikacyjną ocenę ucznia z zajęć edukacyjnych ma szczególny wpływ:  
1) stopień realizacji wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu 

nauczania odzwierciedlony w bieżącym ocenianiu; 
2) wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć edukacyjnych; 
3) Udział w konkursach, przesłuchaniach, przeglądach, koncertach, popisach; 
4) Osiągnięcia w konkursach, przesłuchaniach i przeglądach orz innych formach 

rywalizacji artystycznej.  
13. Laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, przesłuchań i przeglądów zakresie 

przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, 
otrzymują odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę końcoworoczną 
a w przypadku zajęć, z których ocena końcoworoczna ustalana jest w trybie egzaminu 
promocyjnego, są z niego zwolnieni.  

14. Średnią ocen ustala się z uwzględnieniem ocen z przedmiotów obowiązkowych 
i nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania.  

15. Przed śródrocznym i końcoworocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej 
nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego 
rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w następujących terminach i 
formie: 

1) Na trzy tygodnie przed posiedzeniem rady w formie pisemnej za pośrednictwem 
zeszytu przedmiotowego lub kartek z ocenami przekazanymi rodzicom za pomocą 
ucznia; 

2) Jednego miesiąca w przypadku uczniów zagrożonych oceną negatywną w formie 
pisemnego powiadomienia listem poleconym z sekretariatu szkoły wysłanym do 
rodziców (prawnych opiekunów)  

16. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych i 
nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej przez komisję 
egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego: 

1) Na pisemną prośbę rodziców o zmianę oceny klasyfikacyjnej ucznia; 
2) Prośba musi wpłynąć do Dyrektora Szkoły najpóźniej na tydzień przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;   
3) Ocenę można zmienić w wyniku egzaminu sprawdzającego.   

17. Wystawienie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przez nauczycieli prowadzących 
dane zajęcia edukacyjne dokonywane jest najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

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

§ 56 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 
odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach  
edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
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3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej 

4. W przypadku nie klasyfikowania z przyczyn nieuzasadnionych przypadkami losowymi, na 
pisemną prośbę rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na  egzamin 
klasyfikacyjny.  

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących egzamin 
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć artystycznych egzamin przeprowadza się w 
formie pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej ustalonej przez dyrektora szkoły 
artystycznej 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, – 

jako przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych; 
3) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z 
których uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w ciągu jednego dnia.  

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) Termin egzaminu; 
4) Imię i nazwisko ucznia; 
5) Zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
7)  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się 

pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 57 PROMOWANIE, PROMOWANIE Z WYRÓŻNIENIEM 

1. Uczeń otrzymuje, jeżeli otrzymał co najmniej dopuszczające roczne oceny klasyfikacyjne z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem ust 2 

2. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał, co najmniej 
dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z instrumentu głównego  i  kształcenia słuchu 

3. Promowanie polega na zatwierdzaniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej 
klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o: 

1) Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych z wyróżnieniem; 
2) Promowaniu uczniów do klas programowo wyższych bez wyróżnienia; 
3) Promowaniu dotyczącym ukończeniu szkoły z wyróżnieniem; 
4) Promowaniu dotyczącym ukończeniu szkoły bez wyróżnienia; 
5) Promowaniu uczniów poza normalnym trybem. 

4. Uczeń szkoły otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75 i co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z 
pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

§ 58 EGZAMIN PROMOCYJNY 

1. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z instrumentu 
głównego z wyjątkiem ucznia klasy pierwszej 

2. Uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu 
końcowego 

3. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
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1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, – 
jako przewodniczący komisji; 

2)  Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
3) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej. 
5. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się w stopniach według skali określonej w § 51 pkt. 1 
6. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach według skali, 

o której mowa w § 51(skala ocen 1, 2, 3, 4, 5, 6) na podstawie liczby punktów uzyskanych 
przez ucznia z egzaminu według sakli: 

1) Stopień celujący – 25 punktów 
2) Stopień bardzo dobry od 21do 24 punktów 
3) Stopień dobry od 16 do 20 punktów 
4) Stopień dostateczny od 13 do 15 punktów 
5) Stopień dopuszczający od 11 do 12 punktów 
6) Stopień niedostateczny od 0 do 10 punktów. 

7. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel 
prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. Każda z osób wchodząca w skład komisji 
ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 6 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. 

8. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) Termin egzaminu; 
4) Imię i nazwisko ucznia; 
5) Zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 
6) Ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjna lub końcową ocenę klasyfikacyjną 

z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu. 
9. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. 
10. W uzasadnionych przypadkach (długotrwała choroba poświadczona zwolnieniem lekarskim, 

zdarzenie losowe uniemożliwiające udział w egzaminie) Rada Pedagogiczna może zwolnić 
ucznia z egzaminu promocyjnego. Ocenę w tym przypadku ustala nauczyciel przedmiotu 
głównego. Z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie z egzaminu promocyjnego 
występuje nauczyciel ucznia najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 
Pedagogicznej. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej Dyrektor wyznacza nową datę 
egzaminu promocyjnego w terminie do 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 

§ 59 EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Egzamin poprawkowy z  
1) Zajęć edukacyjnych ogólno muzycznych – przeprowadza się w formie pisemnej 

i ustnej 
2) Zajęć edukacyjnych artystycznych – przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 

praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej. 
2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna, a w 

przypadku przedmiotów kształceniem słuchu, instrument główny – ocena dopuszczająca, 
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, 
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. 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 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, – 

jako przewodniczący komisji; 
2) Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 
3) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

6. Dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela, o którym mowa w ust., 5 pkt. 2 z udziału 
w pracach komisji na jego prośbę lub innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć 
edukacyjnych, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
3) Termin egzaminu; 
4) Imię i nazwisko ucznia; 
5) Zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 
6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne 
prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września 

10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna 
z zastrzeżeniem § 59 pkt. 11 

11. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona 
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od daty egzaminu poprawkowego 

12. Od wyniku komisyjnego egzaminu poprawkowego nie ma odwołania 
13. Uczeń otrzymuje promocje w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, jeżeli spełnia warunki §57 

§ 60 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTALENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ KOŃCOWO 
ROCZNEJ NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie 
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia 
ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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, 
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.  

3. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2 roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-02-2016&qplikid=1#P1A329
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komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb z zajęć edukacyjnych, która może być 
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m  ust. 1  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych 
przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez 
dyrektora szkoły artystycznej. Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia zajęć 
edukacyjnych artystycznych, z których ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub 
egzaminu końcowego stosuje się § 58  

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, o których mowa  ART. 44n ust. ustawy o systemie 
oświaty. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład, której wchodzą: 

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

2) Wychowawca klasy (nauczyciel instrumentu głównego) 

3) Wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danej klasie  

4) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

5) Przedstawiciel rady rodziców. 

7. Dyrektor szkoły artystycznej może zwolnić nauczyciela z udziału w pracy komisji na jego 
prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 
artystycznej powołuje w skład komisji innego nauczyciela tych samych zajęć edukacyjnych 
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu 
z dyrektorem tej szkoły. 

8. W skład komisji wchodzą: 

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

2)  Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie; 

3)  Pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole artystycznej; 

4) Przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

5) Przedstawiciel rady rodziców. 

9. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 

1) Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) Termin sprawdzianu; 

4) Imię i nazwisko ucznia; 

5) Zadania sprawdzające lub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu; 

6) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia. 

11. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokoły stanowią załączniki do 
arkusza ocen ucznia. 
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§ 61 POWTARZANIE KLASY 

1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §57 pkt. 1 i §57 pkt. 2 i nie przystąpił lub 
nie zdał egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego do dnia 31 sierpnia danego roku 
szkolnego, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że Rada Pedagogiczna po uwzględnieniu 
wniosku rodziców, ( prawnych opiekunów) wyrazi zgodę na powtarzanie klasy przez ucznia.  

2. Wniosek wraz z uzasadnieniem rodzice (prawni opiekuni) składają na piśmie dyrektorowi nie 
później niż na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych   

3.  Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1 nie później niż 
w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

4. Dyrektor szkoły artystycznej niezwłocznie informuje na piśmie rodziców albo pełnoletniego 
ucznia o wyrażeniu przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia odpowiednio 
klasy albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem przyczyny. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 44zk ust. 10 ustawy o systemie oświaty rada 
pedagogiczna na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia może wyrazić zgodę na 
realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danej klasy w 
tygodniowym rozkładzie zajęć w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin 
nieprzekraczającym wymiaru godzin prowadzonego przewidzianych dla danej klasy. 

6. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek. 

7. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć wniosek w terminie późniejszym 

8. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do 15 października danego roku 
szkolnego 

9. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu 
przez rade pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz z podaniem 
przyczyn 

10. W przypadku wyrażenie zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu 
dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji tych zajęć. 

§ 62 UKOŃCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeń kończy Państwową Szkołę muzyczną I stopnia w Odolanowie, jeżeli na zakończenie 
klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 57 

2. Uczeń szkoły kończy szkołę Muzyczną I stopnia w Odolanowie z wyróżnieniem, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4, 75, co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny 
z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczeń, który uczęszczał na nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne do średnich ocen, o której 
mowa w ust. 1, wlicza się także końcowo roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

§ 63 NAGRODY 

1. Nagrody przyznawane są za:  

1) Bardzo dobre wyniki w nauce, w tym oceny celujące lub bardzo dobre z przedmiotu 
głównego i kształcenia słuchu, udział w przesłuchaniach i konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych, 

2) Działalność artystyczną,  społeczną na terenie szkoły, miasta, itd. 

3) Inną działalność zasługującą na wyróżnienie 
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2. Rodzaje nagród:  

1) Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

2) Ukończenie szkoły z wyróżnieniem.  

3) Pochwały ustne na forum szkoły, 

4) Pochwały pisemne na tablicy ogłoszeń, 

5) Pochwały pisemne kierowane do ucznia 

6) Listy gratulacyjne do rodziców lub opiekunów oraz szkół macierzystych, 

7) Nagrody rzeczowe, 

3. Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną 
Dyrektor szkoły. 

§ 64 TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY UCZNIA 

1. Uczeń, jego rodzic lub prawny opiekun  może wnieść w ciągu 7 dni zastrzeżenia do 
otrzymanej nagrody lub jej  braku do dyrektora szkoły za pomocą pisma złożonego 
w sekretariacie szkoły.  

2. Dyrektor szkoły rozpatruje pismo w ciągu  7 dni  z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz 
nauczycielem instrumentu głównego 

3. Dyrektor szkoły  informuje ucznia za pomocą pisma o rozstrzygnięci sprawy w ciągu 7 dni od 
daty złożenia zastrzeżenia przez ucznia 

4. Uczeń lub jego rodzice, prawni opiekunowie mogą odwołać się od decyzji dyrektora do 
organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.  

§ 65 KARY 

1. Kary stosuje się za:  

1) Lekceważenie obowiązków ucznia, 

2) Nieprzestrzeganie Statutu szkoły, 

3) Zniszczenie mienia szkolnego lub prywatnego, 

4) Łamanie zasad współżycia społecznego. 

2. Rodzaje kar:  

1) Upomnienie ustne:  

a. Nauczyciela, 

b. Dyrektora, 

c. Dyrektora na forum szkoły, 

2) Nagana:  

a Ustna na forum szkoły, 

b Pisemna na tablicy ogłoszeń z zawiadomieniem listownym rodziców lub 
opiekunów oraz szkoły macierzystej, 

c Skreślenie z listy uczniów. 

3. O wszystkich rodzajach kar szkoła informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów. 

4. Decyzję dotyczącą skreślenia ucznia w oparciu o art. 39 ust.2 w związku z art. 41 ust. 1 pkt. 5 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, ze zm. ), 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 Nr 98 poz.1071 ze zm.) podejmuje dyrektor w drodze decyzji administracyjnej na 
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podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Decyzję wręcza się osobiście za potwierdzeniem kopii 
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

5. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, jeżeli:  

1) Nie zgłosił się do Szkoły do dnia 30 września – wówczas Szkoła wysyła pismo 
zawierające decyzję Dyrektora w tej sprawie; 

2) opuścił 80 % zajęć obowiązkowych z wszystkich przedmiotów w semestrze, zaś 
rodzice dziecka nie usprawiedliwili tych nieobecności pomimo co najmniej dwóch 
pism wysłanych ze szkoły z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz 
konsekwencjach opuszczania zajęć; 

3) Rodzice ucznia złożyli pisemną rezygnację z dalszej nauki w Szkole; 

4) Nie przestrzega zasad kultury i współżycia w Szkole; 

5) W sposób złośliwy narusza porządek szkolny, niszczy mienie Szkoły, obraża kolegów, 
czy pracowników Szkoły. 

6. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły. 

7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom dziecka przysługuje 
prawo do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

8. Procedura odwołania się od decyzji:  

1) Od decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w trybie odwoławczym, można złożyć 
pisemne odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły, zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego, do Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

2) Dyrektor szkoły po otrzymaniu odwołania bezzwłocznie przekazuje je wizytatorowi 
CEA. 

3) Odwołanie przekazane przez dyrektora lub złożone do wizytatora CEA w regionie 
powinno być bezzwłocznie przekazane, w celu rozpatrzenia zgodnie 
z kompetencjami, do CEA wraz z pisemnym odniesieniem się do zarzutów zawartych 
w odwołaniu oraz dowodami w sprawie. 

4) CEA rozpatruje i przygotowuje projekt decyzji administracyjnej; 
1 Utrzymuje decyzję w mocy 
2 Uchylającej decyzję i kieruje ja do ponownego rozpatrzenia. 

ROZDZIAŁ VII 
RODZICE I UCZNIOWIE. ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, POMOC UCZNIOM 

§ 66 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, ZWOLNIENIE Z LEKCJI. 

1. Uczeń ma prawo do:  

1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

2) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej i psychicznej, poszanowania jego godności, 

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 

4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, 

5) Rozwijania talentu i zainteresowań, 

6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli 
postępów w nauce, 



41 

7) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, instrumentów, sprzętu, środków 
dydaktycznych, księgozbioru, biblioteki na zasadach określonych w wewnętrznych 
regulaminach szkolnych. 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, 
a w szczególności:  

1) Stawienia się na egzamin promocyjny, klasyfikacyjny, poprawkowy, w wyznaczonym 
terminie lub przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności najpóźniej w 
dniu egzaminu, 

2) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, 

3) Podnoszenia poziomu wiedzy muzycznej i doskonalenia umiejętności gry na 
instrumentach, 

4) Dbałości o wspólne dobro(instrumenty, wydawnictwa biblioteczne, akcesoria 
muzyczne sprzęt i wyposażenie szkolne), ład i porządek w szkole, 

5) Podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniem dyrektora szkoły, Rady 
Pedagogicznej, nauczycieli i pracowników szkoły 

6) Przestrzeganie regulaminów pomieszczeń szkolnych 

7) Dbanie o instrumentarium szkolne, mienie, ład i porządek w szkole sprzęt szkolny i 
jego mienie 

8) Odpowiadania za własne życie i zdrowie higienę i bezpieczeństwo oraz 
przeciwstawianiu się przejawom brutalności 

9) Uczestniczenia w uroczystościach, koncertach organizowanych przez szkołę 

10) Szanowania i respektowania przekonań i własności innych osób; 

11) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych 
pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów. 

§ 67 ZWOLNIENIE Z LEKCJI, UPSRAWIEDLIWIENIA 

1. Zwolnienie z lekcji może nastąpić tylko i wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica 
prawnego opiekuna 

2. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw 

3. Uczniowie maja obowiązek szanowania instrumentów szkolnych, sprzętu szkolnego oraz 
wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada 
materialnie rodzic/opiekun prawny ucznia, który ją wyrządził 

4. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, 
nie później jednak niż w terminie 21 dni licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym 
terminie nieobecności uznawane są przez nauczyciela instrumentu lub przedmiotów 
teretyczno-muzycznych za nieusprawiedliwione  

5. Ucznia poniżej 18 roku życia z nieobecności w szkole w formie pisemnej usprawiedliwia jeden 
z rodziców lub prawnych opiekunów. Usprawiedliwienie do szkoły dostarcza  rodzic - prawny 
opiekun  lub dziecko . Usprawiedliwienie należy dostarczyć wszystkim nauczycielom z którym 
uczeń ma zajęcia.  

6. W przypadku absencji ucznia trwającej dłużej niż 7 dni wynikającej z zwolnienia lekarskiego 
rodzic, prawny opiekun lub uczeń takie zwolnienie lekarskie lub jego kopię po zakończonej 
chorobie zobowiązany jest dostarczyć do nauczycieli z którymi ma zajęcia. 

7.  Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności w szkole.  

8. W przypadku absencji ucznia pełnoletniego wynikające z zwolnienia lekarskiego uczeń takie 
zwolnienie lekarskie jest zobowiązany  dostarczyć do nauczycieli z którymi ma programowe 
zajęcia  
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9. W szkole obowiązuje zakaz:  

1) Stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej, 

2) Palenia tytoniu, 

3) Spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem, 

4) Używania i handlu narkotykami oraz przebywania pod ich wpływem. 

5) Używania telefonów komórkowych w trakcie  zajęć 

§ 68 TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZYPADKU ŁAMANIA PRAW UCZNIA. 

1. Tryb składania skarg i wniosków 

1) Skargę i wniosek ma prawo wnieść uczeń, rodzic, opiekun prawny, wychowawca w 
ciągu 14 dni od daty zajścia przyczyny skargi.  Po tym terminie skargi i wnioski nie 
będą przyjmowane. 

2)  Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, 
nazwisko, specjalność oraz cykl nauczania do której osoby się skarga tyczy,  ponadto 
skarga zawiera dane osoby zgłaszającej skargę  zwięzły opis zaistniałej sytuacji.  

3)  Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby 
w sekretariacie szkoły.  

4)  Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.  

2. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków  

1) Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych 
przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim 
poinformowaniu osób zainteresowanych.  

2) Dyrektor w porozumieniu z  wicedyrektorem rozpatruję skargę.  

3) W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego 
skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z 
jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez 
rozpatrzenia.  

4) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 
rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od 
wydanej decyzji w terminie do 14 dni.  

5) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji 
za pośrednictwem Dyrektora szkoły. 

3.  Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia  

1) Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego 
wchodzą:  

a. Dyrektor szkoły 

b. Nauczyciel instrumentu głównego  

c. Opiekun samorządu uczniowskiego  

2) Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie 
rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od 
wydanej decyzji w terminie do 14 dni 

3) Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji 
za pośrednictwem Dyrektora szkoły.  
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§ 69 FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY I WSPARCIA  

1. Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, 
Szkoła zapewnia w szczególności:  

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną;  

2) Konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
specjalistycznej  

3) Konsultacje z wychowawcą i pedagogiem szkoły powszechnej  

4) Pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, 

5) Występowanie o pomoc dla uczniów do rady rodziców i sponsorów; 6) organizację 
innych zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin. 

2. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi 
pracownikami Szkoły, ośrodkami pomocy społecznej, organem prowadzącym oraz innymi 
podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.  

§ 70 STRÓJ OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE 

1. Zasady noszenia stroju 

1) W szkole nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju 

2) Codzienny strój ucznia powinien być czysty i estetyczny 

3) Strój ucznia nie może zawierać nieestetycznych i niestosownych nadruków oraz 
napisów.  

4) Bluzki, bluzy nie mogą mieć dużego dekoltu, powinny zasłaniać brzuch i plecy 
a spódnice i  sukienki mogą być krótkie  co najmniej nieco powyżej  kolan; 

5) W okresie wiosenno letnim, dopuszczalne są krótkie spodnie oraz koszulki z krótkim 
rękawem 

6) Obuwie ucznia powinno być na miękkiej podeszwie niepozostawiającej śladów na 
podłodze, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i  

7) Uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria. 

8) Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących. 

9) Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni. 

10) W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy. 

2. Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych: 

1) Strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych 
eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do kolan; 

2) Strój chłopięcy składa się z: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru; 

3) Elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie; 

4) Uroczystości, na których obowiązuje strój galowy - rozpoczęcie i zakończenie roku 
szkolnego, Święta: 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodowej,  
Egzaminy, Koncerty szkolne, koncerty zewnętrzne   

§ 71 TELEFONY KOMÓRKOWE  ORAZ INNE URZĄDZENIA AUDI VIDEO 

1. Ustala się warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 
na terenie szkoły: 

1) Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego ani innych prywatnych urządzeń 
elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. Telefon komórkowy może być 
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wykorzystywany podczas przerw między lekcjami i służyć tylko wyłącznie do kontaktu 
telefonicznego. 

2) Nie wykorzystuje się telefonu ani innych urządzeń elektronicznych do rejestrowania 
obrazu i dźwięku, transmisji obrazu dźwięku w czasie rzeczywistym. 

3) Zabranie się rejestracji dźwięku i obrazu na wszystkich urządzeniach do tego 
przeznaczonych w tym szczególnie  elektronicznych cyfrowych i analogowych 
w szczególności telefon komórkowy, komputer przenośny, tablet, magnetofon, 
kamera video, dyktafon ipt.  bez zgody dyrektora szkoły i nauczyciela specjalności 
(wychowawcy) oraz dalszego rozpowszechniania nagrań utrwalonych i wykonanych 
na terenie szkoły oraz rozpowszechniania tych nagrań w mediach zarówno 
elektronicznych jak i tradycyjnych bez zgodny dyrekcji szkoły oraz nauczyciela  
instrumentu głównego. 

§ 72 PRAWA RODZICÓW 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, 

2) Znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, 

3) Rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 
ewentualnych trudności w nauce, 

2. Rodzice mogą wyrażać  i przekazywania organowi nadzorującemu szkołę opinii na temat 
pracy szkoły, w tym celu organizuje się:  

1) Ogólnoszkolne zebrania rodziców, 

2) Okresowe spotkania rodziców z nauczycielami (wywiadówki), 

3) Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami na prośbę rodziców, 

4) Uroczyste inauguracje i zakończenia roku szkolnego. 

3. Informacje na temat sposobu kontaktu rodziców z organem nadzorującym szkołę umieszcza 
się w miejscu łatwo dostępnym (np.: na tablicy ogłoszeń). 

ROZZIAŁ VIII 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 73. Informacje uzupełniające 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami o pieczęciach urzędowych. 

2. Świadectwo szkolne opatruje się pieczęcią urzędową. 

3. Szkoła jest jednostką budżetową. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 
przepisy. 

5. Szkoła może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

6. Dyrektor szkoły jest upoważniony do wydawania zarządzeń związanych z organizacją szkoły 
oraz gwarantujących bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły  

§ 74. KRONIKA 

Szkoła może prowadzić i przechowywać kronikę szkoły. Opiekę nad kroniką sprawuje osoba wskazana 
przez dyrektora szkoły. 
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§ 75. CEREMONIAŁ SZKOŁY PRZEBIEG OFICJALNYCH UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

Osoba odpowiedzialna za przebieg uroczystości i prowadząca akademię, po wprowadzeniu 
zaproszonych gości, grona pedagogicznego  prosi o powstanie i podaje komendę do Hymnu 
Państwowego. Po zagranym Hymnie pada komenda Po Hymnie. , Osoba  prowadząca wita  zebranych 
gości, oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości, przedstawia zaproszonych gości i wyjaśnia cel 
spotkania. Podczas uroczystości obowiązuje strój galowy.  

§ 76. PROWADZENIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMNTACJI 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej protokołowane są w formie zapisu elektronicznego (Uchwała 
Rady Pedagogicznej nr … z dnia …………….R.) na zasadach określonych w regulaminie Rady 
Pedagogicznej. 

§ 77. TRYB ZMIANY STATUTU SZKOŁY  

1.  Zmiany w Statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.  

2.  Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem następnym po ich uchwaleniu.  

 


