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ANEKS nr 1 
do Systemu Oceniania Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach 

zatwierdzony uchwałą nr 4/2021/22 Rady Pedagogicznej 

Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
 

 

W związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, a także innych zmian porządkowych 

w Studium, uchwala się, co następuje: 
 

w § 1 ust. 2, pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

 

4) klasyfikację roczną; 

 

w § 2 ust. 2, w pkt. 1) dodaje się lit. a) oraz b) o następującej treści: 

 

a) w tym celu nauczyciele opracowują kartę wymagań edukacyjnych z poszczególnych  

zajęć edukacyjnych; 

b) obowiązek zapoznania się uczniów (i rodziców) z kartami wymagań edukacyjnych 

z poszczególnych przedmiotów zostaje spełniony z chwilą skierowania do nich 

stosownej wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego; 

 

w § 2 ust. 2 dodaje się pkt. 3) o następującej treści: 

 

3) możliwościach indywidualnych spotkań nauczyciela z rodzicami i sposobach 

przekazywania informacji o postępach i trudnościach ucznia niepełnoletniego 

w nauce. 

 

w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4. Wyniki bieżącego oceniania nauczyciel zapisuje w dzienniku elektronicznym. 

 

w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5. Oceny śródroczne i roczne zapisywane są w indeksach oraz w dzienniku elektronicznym. 

 

w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Na zakończenie każdego semestru uczeń zobowiązany jest uzyskać zaliczenie ze   

wszystkich przedmiotów przewidzianych programem nauczania oraz złożyć 

obowiązujące egzaminy w wyznaczonych terminach. 

 

w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

4. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne w trybie zaliczenia lub egzaminu za wyjątkiem przedmiotów wymienionych 

w ust. 5. 
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w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

5. Z przedmiotów: organy, fortepian oraz nauka organowego akompaniamentu 

liturgicznego ocena śródroczna i roczna ustalana jest przez komisję egzaminacyjną 

w trybie egzaminu. 

 

w § 3 dodaje się ust. 10-11 o następującej treści: 

 

10. Uczeń (w przypadku ucznia niepełnoletniego także rodzice) jest informowany za    

pomocą dziennika elektronicznego o przewidywanych dla niego ocenach  

klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych na minimum trzy tygodnie przed zebraniem 

Rady Pedagogicznej. 

 

11. Uczeń, który nie zrealizował podstawy programowej z przedmiotów wymienionych 

w ust. 5 nie jest klasyfikowany i nie może przystąpić do egzaminu w pierwszym   

wyznaczonym terminie. 

 

12. Na minimum 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, uczeń może zgłosić do 

dyrekcji Studium, w formie pisemnej, prośbę o umożliwienie przystąpienia do egzaminu 

w innym terminie, z wyraźnym podaniem przyczyny. 

 

13. W przypadku uzyskania śródrocznej oceny niedostatecznej z przedmiotów 

niewymienionych w ust. 5, uczeń może warunkowo, za zgodą rady pedagogicznej, 

kontynuować naukę. Musi jednak do końca drugiego semestru poprawić ocenę 

niedostateczną na co najmniej dopuszczającą. 

 

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach oraz 

w sytuacji niezrealizowania przez ucznia podstawy programowej w danym semestrze 

rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny, na pisemną prośbę 

ucznia lub jego rodziców, złożoną najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. 

 

w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor Studium we wskazanym poniżej 

okresie czasu: 

a) klasyfikacja śródroczna - najpóźniej w ostatnim dniu lutego, 

b) klasyfikacja roczna - w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

 

w § 5 dodaje się ust. 7 o następującej treści: 

 

7. Nie przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie skutkuje  

skreśleniem z listy uczniów lub powtarzaniem semestru/roku po uzyskaniu zgody rady 

pedagogicznej. 
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w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Uczeń, który nie został sklasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej jest traktowany  

jak uczeń, który z danego przedmiotu uzyskał ocenę niepromującą. 

 

§ 7 otrzymuje brzmienie: 

 

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może w ciągu roku szkolnego realizować    

program nauczania z zakresu dwóch lat i może być klasyfikowany i promowany w ciągu     

całego roku szkolnego. Nie może to jednak obniżyć wymagań edukacyjnych 

z poszczególnych przedmiotów. 

 

w § 8, w ust. 1-4 zmienia się sformułowanie „klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną” na 

       „klasyfikacyjną ocenę roczną”. 

 

w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

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

pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia z organów i nauki organowego     

akompaniamentu liturgicznego określone w planie nauczania danego roku w ciągu 2 

kolejnych lat. Uczeń ma obowiązek zgłosić ten fakt w formie pisemnej przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna, 

a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 8 ust. 3 ocena dopuszczająca, może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.  

 

w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor studium w ostatnim tygodniu ferii 

letnich. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w 

wyznaczonym terminie, może złożyć pisemną prośbę o wyznaczenie przez dyrektora 

studium dodatkowego terminu. 

 

§ 12 otrzymuje brzmienie: 

 

 Podstawowymi sposobami przekazywania rodzicom informacji o przebiegu nauki     

     u ucznia są: 

 

1) dziennik elektroniczny; 

2) ustne informacje nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych podczas 

planowanych zebrań (wywiadówek) z rodzicami; 

3) ustne informacje nauczycieli uczących danych zajęć edukacyjnych podczas 

indywidualnych spotkań, umówionych na prośbę zainteresowanych rodziców podczas 

całego roku szkolnego. 
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w § 13 dodaje się  ust. 4 o następującej treści: 

 

4. W przypadku powtarzania roku uczeń może być zwolniony z uczęszczania na zajęcia   

edukacyjne przewidziane w planie nauczania, pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji   

rocznej przeprowadzonej w poprzednim roku szkolnym uzyskał z tego przedmiotu co 

najmniej ocenę dobrą. 

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


