Załącznik nr 2
Postanowienia dotyczące uczniów realizujących nową podstawę programową.
1. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole z dniem 01.09.2014r. realizują nową
podstawę programową z dnia 02.07.2014r. oraz nowy ramowy plan nauczania z dnia
20.05.2014r.
2. Zasady kwalifikowania do działu instrumentalnego i działu muzykowania
zespołowego:
a) Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do działu instrumentalnego i działu
muzykowania zespołowego podejmuje Dyrektor szkoły na pisemny wniosek
rodziców po zaopiniowaniu nauczyciel instrumentu głównego.
b) wniosek jest składany do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego klasę
IV c. 6-l i klasę III c.4-letniego
3. Sposoby kwalifikowania uczniów do zespołów, zespołów instrumentalnych i na
przedmiot „zajęcia indywidualne”
a) Kwalifikacji do zespołów, zespołów instrumentalnych i na przedmiot „zajęcia
indywidualne” podejmuje Dyrektor szkoły uwzględniając:
Przydatność danych zajęć w procesie nauczania (dot. przedmiotu „zespół”)
Opinię nauczyciela instrumentu głównego (dot. przedmiotu „zespół
instrumentalny”)
Zainteresowania uczniów (dot. przedmiotu „zajęcia indywidualne”)
Możliwości kadrowe i finansowe szkoły
b) Wcześniejsze zakończenie realizacji przedmiotu „zajęcia indywidualne” może
nastąpić po pierwszym roku nauki po zrealizowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania, na pisemny wniosek rodzica ucznia.
Wniosek należy składać do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
4. Zasady zmiany działu przez ucznia.
a) Dyrektor szkoły może podjąć decyzję z końcem roku szkolnego o przeniesieniu
ucznia z działu instrumentalnego do działu muzykowania zespołowego lub
odwrotnie na pisemny wniosek rodzica ucznia, po zaopiniowaniu nauczyciela
instrumentu głównego.
5. Zasady zwiększania uczniom wymiaru zajęć z instrumentu głównego, zespołu
instrumentalnego i zajęć indywidualnych.
a) Dla uczniów szczególnie uzdolnionych i osiągających co najmniej bardzo dobrą z
danych zajęć wymiar czasu z instrumentu głównego i zajęć indywidualnych
niezależnie do działu może być zwiększony, nie więcej niż o 2/3 jednostki
lekcyjnej tygodniowo.
b) Dla uczniów zespołu instrumentalnego niezależnie od działu, wymiar czasu zajęć
może być zwiększony, nie więcej niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo.
c) Decyzje o zwiększeniu wymiaru czasu zajęć na dany rok szkolny, biorąc pod
uwagę możliwości finansowe i kadrowe szkoły, podejmuje Dyrektor szkoły na
wniosek rodzica ucznia po zaopiniowaniu przez nauczyciela przedmiotu, w
terminie do 30 września.
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d) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może podjąć decyzje
w terminie późniejszym.
Zajęcia zespołu, zespołu instrumentalnego, chóru lub orkiestrę mogą być
współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera w ich realizacji
nauczyciela prowadzącego te zajęcia. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela
odpowiedzialnego za realizacje zajęć, za prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie.
Zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu promocyjnego z przedmiotu zespół
instrumentalny w dziale muzykowania zespołowego oraz warunki zwolnienia z
egzaminu promocyjnego z zespołu instrumentalnego w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
a) Ocena ucznia z egzaminu promocyjnego z zespołu instrumentalnego jest średnią
ocen, na którą składa się:
Ocena nauczyciela za pracę na zajęciach
Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną za:
1) jakość wykonania artystycznego całego zespołu
2) oraz umiejętność wspólnego muzykowania i współpracy członków
zespołu podczas wykonywania utworów.
b) Rada pedagogiczna może zwolnić z egzaminu promocyjnego ucznia, który z
przyczyn losowych nie może zagrać na egzaminie promocyjnym z zespołu
instrumentalnego. W tym przypadku ocenę końcoworoczną wystawia nauczyciel
zespołu instrumentalnego.
c) Jeżeli nie ma możliwości zastąpienia ucznia który nie może zagrać na egzaminie
promocyjnym zespołu instrumentalnego, innym uczniem lub nauczycielem
wówczas rada pedagogiczna może zwolnić z egzaminu promocyjnego cały zespół,
a ocenę końcoworoczną wystawia nauczyciel zespołu instrumentalnego.
Szczegółowe warunki uzyskania promocji.
a) W dziale instrumentalnym ocena niedostateczna i dopuszczająca z przedmiotu
„instrument główny” uniemożliwia promowanie do klasy programowo wyższej
lub ukończenia szkoły.
b) W dziale muzykowania zespołowego ocena niedostateczna i dopuszczająca z
przedmiotu „instrument główny” uniemożliwia promowanie do klasy programowo
wyższej lub ukończenia szkoły.
c) Na obu działach ocenia niedostateczna z przedmiotów niewymienionych w pkt. a i
b uniemożliwia promowanie do klasy programowo wyższej lub ukończenia
szkoły.
W przypadku braku postanowienia w załączniku nr 2 do statutu do uczniów
realizujących nową podstawę programową stosuje się z tym samym zakresie
postanowienia zawarte w statucie.
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