Załącznik nr 1
Aneks nr 1 zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 49/2018 z dnia 29.08.2018r.
do Statutu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia Im. Zygmunta Noskowskiego
w
Skarżysku-Kamiennej
na
podstawie
Rozporządzenia
Ministra
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018r. poz. 1023 w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
§ 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie
Oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
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z wyjątkiem przedmiotów, z których ocenę otrzymuje się w trybie egzaminu promocyjnego.
§ 51
ust.4 otrzymuje brzmienie
Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach na podstawie
liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali:
1) stopień celujący – 25 punktów;
2) stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów;
3) stopień dobry – od 16 do 20 punktów;
4) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów;
5) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów;
6) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów.
ust.6 otrzymuje brzmienie
Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel
prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne artystyczne. Każda z osób wchodzących w
skład komisji ocenia ucznia, przyznając punkty według skali, o której mowa w ust. 4. Liczbę
punktów uzyskaną 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.

ust. 7 otrzymuje brzmienie
Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
- nazwę instrumentu głównego, z którego był przeprowadzony egzamin;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin egzaminu;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną wraz z liczbą punktów.
§ 51 egzamin klasyfikacyjny otrzymuje brzmienie § 51 a
§ 55 otrzymuje brzmienie
Uczeń, z wyjątkiem ucznia klas I–III szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu
kształcenia, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli
w wyniku klasyfikacji rocznej 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.
§ 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie
Uczeń kończy szkołę artystyczną 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.

