
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) 
Niepublicznej szkoły Muzycznej I stopnia Szkoły Marzeń w Piasecznie 

 
 

Rozdział I 
ZASADY OGÓLNE OCENIANIA 

                                                                  
 

§ 1 
 
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia – nauczyciel rozpoznaje poziom i  

postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych przez szkołę 

programów nauczania 

2. W Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. Szkoła Marzeń realizowany jest wyłącznie 

program zajęć artystycznych. Nie ustala się oceny z zachowania 

 

§ 2 
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) bieżące rozpoznanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej i realizowanych przez szkołę programów 

b) poinformowanie ucznia o jego postępach i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,  

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce, 

e) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych oraz klasyfikacyjnych ocen 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

b) szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania (PSO), które nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom/opiekunom 

prawnym w pierwszym tygodniu nauki 

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole. 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych. 

e) przeprowadzanie egzaminów promocyjnych. 



f) Ustalanie śródrocznych i  końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych według zasad, o których mowa w § 6, § 8. §9 i § 10. 

g) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych 

i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego. 

Ustalenie oceny wyższej niż przewidywana określa Procedura Poprawiania 

Przewidywanych Ocen Śródrocznych i Końcoworocznych  

h) ustalanie trybu i warunków odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych na koniec 

roku. 

i) ustalenie warunków i sposobu przekazywania Rodzicom/Opiekunom informacji 

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

 

 

§ 3 

 

1. Nauka w szkole podzielona jest na dwa półrocza, których rozpoczęcie i zakończenie 

określone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Narodowego.  

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

Rodziców/Opiekunów o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie 

programu nauczania, 

b) szczegółowych wymaganiach edukacyjnych zawartych w Przedmiotowych Systemach 

Oceniania (PSO) 

c) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej i śródrocznej 

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z 

wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego. 

e) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

3. Każdy nauczyciel przedmiotu posiada Przedmiotowy System Oceniania, który jest zbieżny 

z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  

4. W Przedmiotowym Systemie Oceniania zawarte są 

a) wymagania programowe określające oczekiwane osiągnięcia uczniów na poziomie 

podstawowym i ponadpodstawowym 



b) sposoby sprawdzania wymagań programowych w tym; 

− przedmiot kontroli i oceny – co będzie podlegało kontroli  ocenie 

− stosowane metody i formy sprawdzania i ich częstotliwość 

− kryteria oceniania 

− zasadę wystawiania oceny klasyfikacyjnej na podstawie ocen cząstkowych 

c) ewentualne kontrakty nauczyciel – uczeń odnoszące się do oceniania i klasyfikowania 

d) sposoby i warunki otrzymania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej i 

końcoworocznej. 

 

 

                                                                      § 4 

 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego Rodziców/Opiekunów. 

2. Na wniosek ucznia lub jego Rodziców/Opiekunów nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Na wniosek ucznia lub jego Rodziców/Opiekunów sprawdzone i ocenione prace kontrolne 

ucznia są udostępnione uczniowi lub jego Rodzicom/Opiekunom. 

4. Nauczyciel przechowuje sprawdzane przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez 

okres jednego roku. 

5. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 

ust. 2 pkt a), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 

którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. c) i d). 

 

 

§ 5 

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć chóru na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas 

określony w tej opinii. 

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z chóru w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”. 

3.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej, 

w zakresie zgodnym z podstawą programową dotyczącą danego przedmiotu, którego 

dotyczy wniosek. W dokumentacji wpisywana jest wówczas ocena uzyskana w klasie 

kończącej realizację danego przedmiotu.  



4.  Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 3, następuje na podstawie świadectwa lub innego 

dokumentu potwierdzającego zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych lub ich treści 

kształcenia. 

§ 6 

 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu 

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  

2. Przed śródrocznym i końcoworocznym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej 

poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego 

rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w 

terminach i formach określonych w rozdziale III. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu końcoworocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych za wyjątkiem zajęć: instrument główny, zespół 

instrumentalny  

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne za wyjątkiem ocen 

z przedmiotu – „instrument główny” 

5. Zajęcia z zakresu gry na instrumencie głównym  podlegają śródrocznej i końcoworocznej 

ocenie klasyfikacyjnej na zasadach zawartych w § 10. 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od 

stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem, że z przedmiotów „kształcenie słuchu” i 

„instrument główny” otrzymał roczną ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia 

dopuszczającego. 

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 6 ust. 6, podlega skreśleniu z listy 

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

8. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. 

9. Do ucznia, który na zakończenie klasy VI (cyklu 6-letniego) i odpowiednio IV (cyklu 4-

letniego) nie spełnił warunków określonych w § 6 ust. 6, stosuje się odpowiednio § 6 ust. 

7. 

10. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75,  

ocenę bardzo dobrą lub wyższą z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z 

pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, otrzymują promocję do 

klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 



11. W przypadku uczniów klas I – III cyklu sześcioletniego nie ma możliwości uzyskania 

promocji z wyróżnieniem a tym samym nie ma zastosowani zasada z §6 pkt. 10 

12. Uczniowie klas VI (cyklu 6-letniego) i odpowiednio IV (cyklu 4-letniego) którzy w wyniku 

klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskane w ostatniej klasie kończącej cykl kształcenia szkolnego oraz 

roczne oceny klasyfikujące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 

ocenę bardzo dobrą lub wyższą z przedmiotu głównego oraz co najmniej dobre oceny z 

pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, kończą szkołę z 

wyróżnieniem.  

13. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć dodatkowych lub nieuzyskanie zaliczenia w 

tym zakresie, nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na 

ukończenie szkoły 

14. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych na które uczęszczał uczeń, wlicza 

się do średniej uzyskanej podczas klasyfikacji końcoworocznej. 

 

§ 7 
 

1. Na wniosek rodziców, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie przez 

ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danej klasy, w ciągu 

kolejnych dwóch lat, w łącznym wymiarze godzin nie większym niż przewidziany dla tej 

klasy. 

2. Uzasadniony wniosek w formie pisemnej, powinien zostać złożony do Dyrektora szkoły 

najpóźniej do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego 

dotyczy wniosek. 

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być przyjęty przez Dyrektora w 

późniejszym terminie. 

4. Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną do dnia 15 października danego 

roku szkolnego. 

5. Decyzja Rady pedagogicznej jest przekazywana rodzicom ucznia w formie pisemnej  - 

papierowej lub mailowej - przez Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej podjęcia. 

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, uczeń nie jest klasyfikowany w 

pierwszym roku realizacji tych zajęć. 

7. Sposób realizacji zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli realizujących te zajęcia. 



8. W przypadku ucznia o wybitnych uzdolnieniach jedno lub wielokierunkowych Dyrektor, 

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wyrazić zgodę na indywidualny tok 

nauki. 

9. Zezwolenie na indywidualny tok nauczania może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki i jest udzielane na czas określony. 

10. Wniosek o indywidualny tok nauki, potwierdzony pisemnie przez rodziców i nauczyciela 

przedmiotu głównego,  jest składany  pisemnie do Dyrektora przez nauczyciela 

przedmiotu głównego. 

 

 

§ 8 

 
1. Sposoby (formy) sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów dobiera nauczyciel 

przedmiotu. Podstawowe formy: 

a) odpowiedzi ustne  

b) prace pisemne: praca klasowa, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe 

pisemne, dyktanda, testy, pisemne prace dodatkowe 

c) sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne - w czasie zajęć, w których kontroluje 

się sprawność, umiejętności praktyczne, gdzie uczniowie wykonują ćwiczenia lub 

zadane utwory 

d) inne formy: przedstawianie własnej twórczości, działania innowacyjne, 

zrealizowane pomysły, projekty i ich realizacja 

2. Zasady dotyczące niektórych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności: 

a. sprawdzian: 

− sprawdzian obejmuje zwykle jeden dział programowy, materiał obejmujący 

więcej niż trzy ostatnie tematy; jeśli dział jest obszerny uczniowie mogą 

napisać więcej sprawdzianów po zrealizowaniu kolejnych części działu 

− sprawdzian jest zapowiadany co najmniej tydzień wcześniej, omawiany jest 

wówczas jego zakres i kryteria wymagań; wymagane jest by zaznaczyć 

informacje o sprawdzianie o określonym dniu w dzienniku lekcyjnym 

− sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian, powinien go 

napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Niedotrzymanie ustalonego 

terminu (za wyjątkiem choroby ucznia potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) 

przez ucznia skutkuje wystawieniem oceny niedostatecznej. 

− wyniki sprawdzianu nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż dwa 

tygodnie po przeprowadzeniu. 

− każdy sprawdzian można poprawić, poprawa jest dobrowolna i odbywa się w 

terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ocena z poprawy jest ostateczna. 



b. kartkówka 10 – 15 minutowa 

− kartkówka obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów lekcji 

− kartkówki nie są zapowiedziane 

− oceny niedostatecznej z kartkówki nie poprawia się. 

3. Wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż tydzień po jej 

przeprowadzeniu. 

4. Normy ilościowe na stopnie szkolne: 

a) 40 % dopuszczający 

b) 55 % dostateczny 

c) 75 % dobry 

d) 90 % bardzo dobry 

e) 100 % plus dodatkowo poprawnie (100 %) wykonane zadanie o trudności 

wykraczającej poza podstawowy zakres wiadomości - celujący 

5. W ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie 

przeprowadza się sprawdzianów i kartkówek. 

6. Roczne, śródroczne oraz końcowe oceny ustala się wg następującej skali: 

a. 6 – celujący 

b. 5 – bardzo dobry 

c. 4 – dobry 

d. 3 – dostateczy 

e. 2 – dopuszczający 

f. 1 - niedostateczny 

7. Każda praca sprawdzająca powinna zawierać precyzyjny system oceniania, ustalony w 

Przedmiotowym Systemie Oceniania, jasno sformułowane polecenia oraz tak 

skonstruowane zadania, aby dostosowana była do możliwości wszystkich uczniów, dając 

im szansę osiągnięcia realnej dla nich oceny. 

8. W sytuacji zgubienia przez nauczyciela pracy pisemnej, uczeń otrzymuje w ramach tej 

pracy ocenę bardzo dobry.  

9. W przypadku przedmiotów praktycznych takich jak „instrument dodatkowy” i 

„zespół/chór” podczas oceniania stosuje się kryteria zawarte w § 10 ust. 6 i ust. 7 z tym, że 

ocenę ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

 

 

 

§ 9 

 
1. Oceny bieżące: 

a) zapisuje się w formie cyfrowej, 



b) zapisuje się je na pisemnych pracach ucznia, w dziennikach lekcyjnych 

c) oceny bieżące z instrumentu głównego zapisuje się w zeszytach przedmiotowych 

oraz w dziennikach lekcyjnych 

d) dopuszcza się dostawianie do ocen bieżących znaków „+” i  „-” 

− znak „+” oznacza, że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada 

pewne dodatkowe walory podnoszące wartość oceny głównej, 

− znak „-” oznacza,  że oceniona wypowiedź lub praca pisemna posiada 

pewne mankamenty, które obniżają wartość oceny głównej, 

− znak „+” i „-” nie jest stosowany w przypadku oceny celującej i 

niedostatecznej 

2. Oceny śródroczne i końcoworoczne zapisuje się w formie pełnej bez znaków „+”, „ –” 

3. Tryb poprawiania ocen bieżących określają nauczyciele na podstawie przedmiotowych   

systemów oceniania z zastrzeżeniem, że każdą ocenę można poprawić a poprawa jest 

dobrowolna i odbywa się w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

4. Uczeń ma obowiązek zgłosić brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji – brak 

pracy domowej, materiału nutowego, zeszytu przedmiotowego itp. - przed rozpoczęciem 

zajęć. 

5. Konsekwencje nieprzygotowania określa nauczyciel danego przedmiotu w 

Przedmiotowym Systemie Oceniana  

6. W przypadku nieobecności w dniu złożenia pisemnej pracy domowej uczeń zobowiązany 

jest do dostarczenia jej na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, po powrocie do 

szkoły. Praca musi być czytelna i schludna. Nauczyciel może odmówić przyjęcia pracy, 

która nie spełnia tych wymogów. 

7. Wypracowania, recenzje itp. muszą być pisane ręcznie.  

8. Uczeń odrabia zadane do domu prace samodzielnie. 

9. Niesamodzielna praca podczas sprawdzianów, podpowiadanie przy odpowiedziach 

ustnych, korzystanie z jakichkolwiek niedozwolonych form pomocy jest złamaniem norm 

obowiązujących w szkole. Stwierdzenie przez nauczyciela faktu korzystania z 

niedozwolonych pomocy w trakcie pisania sprawdzianu lub podczas sprawdzania prac 

pisemnych (identyczne błędy w pracach, identyczne fragmenty prac, identyczny układ 

graficzny itp.) skutkuje obniżeniem o oceny o jeden stopień. 

10. Zabronione jest przedstawianie do oceny prac domowych wykonanych przez innych 

uczniów, osoby dorosłe lub będących plagiatem. Skutkuje to wystawieniem oceny 

niedostatecznej oraz koniecznością powtórnego samodzielnego napisania pracy. 

11. Ustala się minimalną liczbę ocen zróżnicowanych w ciągu jednego półrocza dla 

przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym: 

a) jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny 



b) dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny 

12. Oceny śródroczne i końcoworoczne nie są średnią ocen cząstkowych. Ocenę śródroczną i 

końcoworoczną nauczyciel wystawia z tzw. ocen zróżnicowanych, tj. dotyczących różnych 

      umiejętności sprawdzanych różnymi sposobami, biorąc pod uwagę, że: 

a) Najwyższą rangę mają oceny z    pisemnych sprawdzianów.  

b) Oceny dotyczące tej samej umiejętności kluczowej (rozumienie, czytanie, 

tworzenie własnych tekstów, stosowanie wiedzy praktyce) tj. np. kilka ocen z 

wypracowań domowych, nie mogą być jedyną podstawą oceniania przy braku ocen 

ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek. 

13.  Do komunikacji między nauczycielami a rodzicami służy zeszyty przedmiotowe. 

Wszystkie   usprawiedliwienia nieobecności rodzice zobowiązani są wpisać do zeszytów 

przedmiotowych. 

14. Sprawdziany pisemne są zapowiadane z minimum tygodniowym wyprzedzeniem a 

informacja o ich terminie i zakresie jest wysyłana mailem do rodziców ucznia lub 

wpisywana do zeszytów przedmiotowych. 

 

 

Rozdział II 

ZASADY OCENIANIA – INSTRUMENT GŁÓWNY 

 

§ 10 

 

1. Końcowe oraz śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikujące z przedmiotów 

artystycznych ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych z wyłączeniem 

końcowych oraz śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu 

„instrument główny” – ocenę ustala komisja w trybie przesłuchania śródrocznego, 

końcoworocznego egzaminu promocyjnego, z wyłączeniem § 10 ust. 2, oraz egzaminu 

końcowego. 

2. Śródroczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną ucznia klasy pierwszej z przedmiotu 

instrument główny, ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia. Uczniowie klasy pierwszej 

w ramach końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej, zobowiązani są do udziału w 

przesłuchaniu końcoworocznym, które ma formę koncertu otwartego.   

3. W celu przeprowadzenia przesłuchania śródrocznego oraz egzaminu promocyjnego lub 

końcowego  dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: 

a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji – jako przewodniczący 

komisji; 

b) nauczyciel uczący ucznia 



c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

4. Ocenę z przesłuchania/egzaminu ustala się w stopniach według skali o której mowa w §8 

pkt. 6 na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia na egzaminie, według 

następującej skali: 

a) 25 punktów – celujący,  

b) Od 21 do 24 punktów – bardzo dobry 

c) Od 16 do 20 punktów – dobry 

d) Od 13 do 15 punktów – dostateczny 

e) 11 i 12 punktów – dopuszczający 

f) Do 10 punktów – niedostateczny 

5. Przy ustalaniu oceny z przesłuchania śródrocznego oraz z egzaminu promocyjnego 

uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego, poziom realizacji 

podstawy programowej oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfikacji zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki 

i sposób oceniania przez komisję na z przesłuchaniu śródrocznym oraz egzaminie 

promocyjnym określa Procedura ustalania oceny z przesłuchania śródrocznego 

oraz z egzaminu promocyjnego stanowiąca odrębny dokument. 

6. Kryteria ustalania oceny gry na instrumencie: 

a) stopień celujący (6) – 25 pkt -  otrzymuje uczeń za wykonanie programu na 

wysokim poziomie technicznym, wierne tekstowi nutowemu, wyjątkowo 

interesujące pod względem muzycznym, znacznie wykraczające ponad wymagania 

danej klasy lub grupy wiekowej, oraz wyróżniający się pracowitością i 

zaangażowaniem; stopień celujący może także otrzymać uczeń, który osiąga 

sukcesy na konkursach krajowych lub międzynarodowych, prowadzi znaczącą 

działalność koncertową lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; tryb 

specjalny wystawiania oceny celującej dotyczący laureatów ogólnopolskich 

konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, 

których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, reguluje ust. 11 

b) stopień bardzo dobry (5) – od 21 do 24 pkt - otrzymuje uczeń za wykonanie 

programu na bardzo dobrym poziomie technicznym, wierne tekstowi nutowemu i 

interesujące muzycznie, oraz wykazujący się pracowitością i zaangażowaniem w 

wywiązywaniu z obowiązków; stopień bardzo dobry może także otrzymać uczeń, 

który osiąga wyróżnienia na konkursach krajowych i regionalnych, często 

reprezentuje Szkołę na koncertach, lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 

c) stopień dobry (4) – od 16 do 20 pkt - otrzymuje uczeń za wykonanie programu 

na dobrym poziomie technicznym, poprawne stylowo, z drobnymi uchybieniami, 

oraz wykazujący się systematyczną pracą;  



d) stopień dostateczny (3) – od 13 do 15 pkt - otrzymuje uczeń za wykonanie 

programu z wyraźnymi uchybieniami technicznymi i muzycznymi, lecz spełniający 

minimum wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, z zadatkami 

na postęp w dalszej nauce;  

e) stopień dopuszczający (2) – 11-12 pkt - otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

wymagań programowych w danym okresie edukacyjnym, co nie pozwala mu 

kontynuować nauki na dalszym etapie edukacyjnym;  

f) stopień niedostateczny (1) - od 0 do 10 pkt - otrzymuje uczeń, który nie spełnia 

wymagań minimum programowego, a braki techniczne i muzyczne uniemożliwiają 

mu całkowicie dalszy postęp w nauce.  

7. Ustala się następujące elementy wykonania utworu muzycznego, które podlegają ocenie:  

a) muzykalność i walory artystyczne interpretacji utworu,  

b) sprawność techniczna,  

c) zgodność z tekstem nutowym,  

d) poprawność i swoboda aparatu gry,  

e) kultura dźwięku, intonacja,  

f) dyscyplina rytmiczna i agogiczna,  

g) pamięć i odporność psychiczna na estradzie. 

8. Z przeprowadzonego przesłuchania śródrocznego oraz egzaminu promocyjnego i 

końcowego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, datę 

przesłuchania/egzaminu, program, nazwę zajęć edukacyjnych, dane ucznia oraz ocenę 

ustaloną przez komisję. 

9. Terminy przesłuchań śródrocznych/egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły. 

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

śródrocznego/egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do 

niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na przesłuchaniu śródrocznym/egzaminie 

końcoworocznym skutkuje oceną niedostateczną. 

13. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na przesłuchaniu śródrocznym/egzaminie 

końcoworocznym należy dostarczyć w formie pisemnej Dyrektorowi szkoły w terminie 7 

dni od daty przesłuchania śródrocznego/egzaminu końcoworocznego. 

14. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może zwolnić ucznia z przesłuchania 

śródrocznego/egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną 

ocenę ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

15. Śródroczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie przesłuchania 

śródrocznego nie ma wpływu na ocenę końcoworoczną. Śródroczna ocena klasyfikacyjna 



z przedmiotu instrument główny, obowiązkowy, dodatkowy służy monitorowaniu 

postępów ucznia na danych etapie edukacyjnym. 

16. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu 

promocyjnego nie może być zmieniona. 

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

artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują 

odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną, a jeśli dotyczy 

to przedmiotu objętego egzaminem promocyjnym – są z niego zwolnieni.  

18. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną.  

 

§ 11 

1. W roku szkolnym, w którym organizowane są przesłuchania Centrum Edukacji 

Artystycznej dla szkół muzycznych I stopnia, w specjalnościach realizowanych w szkole, 

Dyrektor szkoły wyznacza uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na w/w 

przesłuchaniach. 

2. Dyrektor dokonując wyboru bierze pod uwagę: 

− Opinię nauczyciela prowadzącego oraz nauczycieli tej samej specjalizacji 

− Wyniki ucznia na egzaminach i przesłuchaniach, w szczególności ocenę z 

przesłuchania/egzaminu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchania CEA 

3. Dyrektor szkoły powiadamia o swojej decyzji nauczyciela prowadzącego nie później niż 

miesiąc przed terminem przesłuchań CEA. 

 

 

Rozdział III 

SPOSOBY POWIADAMIANIA UCZNIÓW, RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH 

I POSTĘPACH EDUKACYJNYCH 

 

§ 12 

 

1. Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców z przedmiotowym 

systemem oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

2. Rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach z rodzicami, podczas spotkań 

indywidualnych z nauczycielem lub drogą mailową. 

3. Nauczyciel danego przedmiotu ma obowiązek poinformować ucznia/rodzica/opiekuna 

prawnego o przewidywanych śródrocznych i końcoworocznych ocenach klasyfikacyjnych 



z zajęć obowiązkowych najpóźniej na 21 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej za wyjątkiem oceny z instrumentu głównego.  

4. Nauczyciel instrumentu głównego ma obowiązek poinformować ucznia/rodzica/opiekuna 

prawnego o ocenie podsumowującej z instrumentu głównego najpóźniej 14 dni przed 

terminem egzaminu lub przesłuchania. 

5. Dyrektor lub kierownik sekcji jest zobowiązany powiadomić rodzica oraz ucznia w formie 

pisemnej – papierowej lub mailowej - o przewidywanej ocenie niedostatecznej z 

przedmiotów obowiązkowych i o przewidywanej ocenie dopuszczającej z przedmiotów 

instrument główny i/lub  kształcenie słuchu. Informacja powinna zostać przekazana nie 

później niż 21 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub w przypadku 

instrumentu głównego nie później niż 14 dni przed przesłuchaniem/ egzaminem 

klasyfikacyjnym. 

6. Wystawienie ostatecznej oceny śródrocznej lub końcoworocznej następuje nie później niż 

3 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

  

 

Rozdział IV 

SPOSOBY I MOŻLIWOŚCI POPRAWY NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH 

 

§ 13 

 

1.  Każdy uczeń ma prawo poprawy bieżącej oceny z odpowiedzi, sprawdzianu, prac klasowych 

- zgodnie z zapisami przedmiotowego systemu oceniania danego przedmiotu. 

2. Uczeń lub jego Rodzice/Opiekunowie mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionego 

stopnia jeżeli uznają, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej 

oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. W takiej sytuacji dyrektor powołuje komisję, 

która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i 

ustnej i ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną. Ustalona przez komisję ocena 

roczna/semestralna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

TRYB I TERMINY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 

I KLASYFIKACYJNYCH 

 

§ 14 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest postaw do ustalenia śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności (usprawiedliwionej) ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania, może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz jego rodzice 

(prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny, na 

którego przeprowadzenie musi wyrazić zgodę Rada Pedagogiczna. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej lub praktycznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenę dopuszczającą z zajęć instrument 

główny i kształcenie słuchu może zdawać egzamin poprawkowy. 

6. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin poprawkowy odbywa się zgodnie z procedurą zawartą w rozporządzeniu ministra 

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9. 

9. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu „instrument główny” przeprowadza komisja 

egzaminacyjna. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny 

z pozostałych przedmiotów artystycznych przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu 

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takiego samego lub 

pokrewnego przedmiotu. 

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się w trybie określonym w Statucie szkoły. 

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

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

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



imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, o który mowa w 

ust. 10, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną 

odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemną pracę 

ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”. 

15. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna i końcoworoczna, 

a w przypadku przedmiotów „instrument główny” i „kształcenie słuchu” ocena 

dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

otrzymał jedną ocenę niedostateczną lub z przedmiotów „instrument główny” 

i „kształcenie słuchu” jedną ocenę dopuszczającą. W wyjątkowych sytuacjach rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów. 

17. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

18. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja zgodnie z § 10 ust. 3. 

19. Szczegółowy zakres ustalania oceny w trybie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 

określa Procedura ustalania  oceny z egzaminu poprawkowego i 

klasyfikacyjnego. 

20. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 

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

ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia lub zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia. 

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

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

22. Roczna ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego jest 

ostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

ANALIZA WYNIKÓW OCENIANIA I EWALUACJA WSO 

 

§ 15 

1. W szkole dokonuje się bieżącej analizy wyników nauczania na zespołach 

samokształceniowych nauczycieli oraz na spotkaniach z Rodzicami. 

2. Wyniki sprawdzianów wewnętrznych są analizowane przynajmniej raz w roku. 

3. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej – dwa razy w roku – (po I semestrze, na 

zakończenie roku) analizuje się wyniki klasyfikacji uczniów. 

4. Wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzane są również badania ankietowe 

w zakresie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

 

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16 

 

1. Niniejszy regulamin WSO w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st. Szkole Marzeń w 

Piasecznie przedstawiany jest Rodzicom/Opiekunom prawnym) i uczniom na początku roku 

szkolnego w formie elektronicznej poprzez stronę internetową szkoły lub formie pisemnej 

dostępnej do wglądu u Dyrektora szkoły. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z 

regulaminem WSO i potwierdzenia w formie pisemnej przyjęcia do wiadomości jego zapisów. 

Podpisane przez Rodziców/Opiekunów oświadczenia przechowywane są przez nauczycieli w 

dokumentacji poszczególnych klas 

 

 

 


