
  

 

 

Uchwała nr 5/ 2019/2020  

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu  

z dnia 31-09-2020 r.  

w sprawie zmian w statucie szkoły  

      na podstawie art. 98 ust. 2  ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz. 59) oraz § 16 ust 1, pkt 7) statutu szkoły,  uchwala się co następuje: 

 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian w paragrafach : 

 

§ 3 

3. Cykl kształcenia w LSP trwa 5 lat  

§ 4  

3. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk Plastycznych  są 

ponadpodstawowymi, publicznymi szkołami artystycznymi, które w zakresie kształcenia 

ogólnego realizują program liceum ogólnokształcącego. 

§ 5. 

1. W Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk Plastycznych prowadzona jest 

nauka w zakresie przedmiotów ogólnoplastycznych i ogólnokształcących z przygotowaniem 

do egzaminu maturalnego. 

§ 6.  

1.Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk Plastycznych 

otrzymuje tytuł zawodowy „Plastyk” w określonej specjalności. 

§ 30  

6. Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk Plastycznych są 

podzieleni na grupy specjalności artystycznej. 

§ 32. 

4. Przerwy międzylekcyjne ustalone są według stałego harmonogramu. W sytuacjach 

nadzwyczajnych  Dyrektor może wprowadzić zarządzeniem nowy , przejściowy 

harmonogram przerw międzylekcyjnych.  

§ 50 

7. Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk Plastycznych biorą 

udział w obowiązkowych plenerach, których organizację określa regulamin pleneru. 

78 pkt  

9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego , do końca września  informują uczniów 

oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego 

przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach 

i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Informacja przekazana zostanie w 

formie ustnej lub poprzez dziennik elektroniczny. 

 

 



  

 

 

§ 77 
8. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia, jak i rodziców, oraz ustalone na podstawie znanych 

im kryteriów. Komentarz nauczyciela wystawiającego ocenę powinien uzasadniać otrzymany 

przez ucznia stopień ustnie. Na wniosek ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę w formie 

pisemnej. Na wniosek ucznia/rodzica Dyrektor szkoły udostępnia dokumentację z egzaminu 

klasyfikacyjnego, promocyjnego, poprawkowego, dyplomowego. 

 

 

§ 77  

 

8A.Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku : 

 

1) zaistnienia nowych okoliczności np. informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia, 

osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego, 

3)otrzymania pochwały Dyrektora Szkoły, 

Wystarczą dwie spośród powyższych okoliczności oraz spełnienie następujących warunków: 

4) w okresie od podania informacji o przewidywanej ocenie, do ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, uczeń musi wykazać się aktywnością w przedsięwzięciach podejmowanych 

dla podwyższania oceny : 

   a)warunkiem koniecznym jest 100 % frekwencja na zajęciach szkolnych oraz przestrzeganie 

Statutu Szkoły i obowiązujących w Szkole regulaminów; 

   b)spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: 

-udzielanie pomocy w nauce kolegom z trudnościami w nauce, 

-aktywne włączenie się w przygotowanie uroczystości szkolnej lub klasowej, 

 -wykonanie prac na rzecz Szkoły, w uzgodnieniu z wychowawcą lub Dyrektorem, 

-przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowej,  

-przygotowanie na zadany temat prelekcji na zajęcia zwychowawczą w swojej klasie, 

-uzyskanie znaczących osiągnięć w konkursach szkolnych lub pozaszkolnych, 

-praca na rzecz poprawy wyglądu estetycznego pracowni lub pomieszczenia, wyznaczonych 

przez wychowawcę. 

8B. W przypadku uznania zasadności wniosku, prowadzi się postępowanie dotyczące 

podwyższania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie nie 

późniejszym niż na 7 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

8C. Postępowanie przeprowadza wychowawca w porozumieniu z pedagogiem lub 

psychologiem szkolnym, zasięgając opinii innych nauczycieli. Z postępowania sporządza się 

protokół zawierający : 

1)imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących postępowanie, 

2)termin postępowania, 

3)informacje uzyskane w drodze postępowania na temat zachowania ucznia, jego osiągnięć, 

pracy społecznej na rzecz środowiska itp., 

4)wynik postępowania wraz z uzasadnieniem, 

5)uzyskaną ocenę 

§ 78  

4. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel przekazuje rodzicom 

(prawnym opiekunom) na piśmie (druku) miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 



  

 

Pedagogicznej. Druk podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) wychowawca 

przechowuje w dokumentacji klasowej. W tym czasie należy stworzyć możliwość 

poprawienia oceny. 

4a Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych: 

a) rysunek i malarstwo, 

b) specjalizacja artystyczna. 

 

§ 78  

6A  Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas 

określony w tej opinii. 

6B Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6C Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji muzyki w szkole plastycznej – na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

6D Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o którym 

mowa w ust. 2 i 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w przypadku szkoły 

policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, zwanych dalej 

„szkołami policealnymi” – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 83  

4. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocenę 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze specjalności lub specjalizacji, uzyskał 

co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania , otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem.  

§ 83  

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocenę 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze specjalności lub 

specjalizacji , uzyskał co najmniej oceny dobre z pozostałych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych artystycznych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje 

kończy szkołę z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się także egzaminy uzyskane z 

egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej. 

§ 84 

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

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 



  

 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu postępuje zgodnie z § 17 

rozporządzenia. 

2A Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 

ustawy, z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

2B. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 

ustawy, z zajęć edukacyjnych artystycznych przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, 

praktycznej lub mieszanej. Formę sprawdzianu ustala dyrektor szkoły artystycznej. 

2C. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć technicznych, informatyki, zajęć 

komputerowych i wychowania fizycznego oraz plastyki w szkole muzycznej i szkole baletowej 

i muzyki w szkole plastycznej ma przede wszystkim formę praktyczną. 

2D. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 i 2 ustawy. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem. 

2E. Do składu komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 ustawy, stosuje się odpowiednio 

przepis § 16 ust. 5. 

2F. Nauczyciel, o którym mowa w § 16 ust. 5 pkt 2 i 3, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną 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 artystycznej 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

2G. W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły artystycznej albo nauczyciel zajmujący w szkole artystycznej inne 

stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 

2) wychowawca klasy; 

3) wskazany przez dyrektora szkoły artystycznej nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie; 

4) pedagog,  

5) psycholog,  

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

7) przedstawiciel rady rodziców. 

2H. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 



  

 

ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

2I. 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. 

2J. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia. 

2K. Z posiedzenia komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: 

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

2) termin posiedzenia komisji; 

3) imię i nazwisko ucznia; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

2L. Protokoły, o których mowa w ust. 9 i 11, podpisują osoby wchodzące w skład komisji. 

Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia. 

§ 85 

 

1. W III klasie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych przeprowadza się egzamin 

gimnazjalny.  

2. Na zakończenie nauki w Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Sztuk 

Plastycznych przeprowadza się:  

1) egzamin dyplomowy,  

2) egzamin maturalny.  

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania:  

1) egzaminu dyplomowego określa rozdział 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych;  



  

 

2) Regulamin przeprowadzenia egzaminów dyplomowych ZSM w Golubiu-Dobrzyniu 

3) egzaminu maturalnego określa rozdział 3b ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 78  

4a Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał roczne 
oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć 
edukacyjnych: 

a) rysunek i malarstwo, 

b) specjalizacja artystyczna. 

 

 

 

 

 

 

§ 2 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Szkoły  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 

 

................................................................................. 

(przewodniczący Rady Szkoły/Rady Pedagogicznej) 

 

 


