
Poznań, 31.08.2015 r.  

 

Regulamin przeprowadzenia egzaminu promocyjnego w KOSM I st. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

16 maja 2018 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych 

szkołach artystycznych, Dz.U. z 2018 r. Poz.1023 z uwzględnieniem zmiany Dz.U. z 2019 r. 

poz. 608. 

I. Egzamin promocyjny z przedmiotu głównego przeprowadza się w terminie ustalonym 

przez dyrektora szkoły. 

II. Ocena uzyskana w trybie egzaminu promocyjnego jest ostateczna. 

III. Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenie egzaminu promocyjnego. 

IV. W skład komisji wchodzą: 

1. dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący 

2. nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu 

3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu 

V. Oceny egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów 

według następującej skali: 

1. 25 punktów – stopień celujący 

2. od 21 do 24 punktów – stopień bardzo dobry 

3. od 16 do 20 punktów – stopień dobry 

4. od 13 do 15 punktów – stopień dostateczny 

5. od 11 do 12 punktów – stopień dopuszczający 

6. do 10 punktów – stopień niedostateczny 

Sumę punktów uzyskaną od wszystkich członków komisji dzieli się przez liczbę członków 

komisji. 

VI.  Ocenę z egzaminu promocyjnego, proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący  

z uczniem dane zajęcia. 

VII.  Ocenę ustala się w wyniku dyskusji, na zasadzie jednomyślności. W przypadku 

rozbieżności ocenę ustala się, jako średnią ocen proponowanych 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. 



VIII. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności 

jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia z wywiązywania się  

z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. 

IX. Szczegółowe kryteria oceniania: 

1. opanowanie utworu – przygotowanie  

2. stopień trudności programu  

3. zgodność z tekstem  

4. ogólna sprawność techniczna  

5. ogólne wrażenie artystyczne  

X. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli z egzaminu promocyjnego otrzyma ocenę wyższą od 

stopnia dopuszczającego. 

XI.  Z egzaminu promocyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin 

2. imię i nazwisko ucznia 

3. skład komisji 

4. datę egzaminu 

5. program 

6. ocenę ustaloną przez komisję wraz z liczbą punktów 

Protokół podpisują członkowie komisji i stanowi on załącznik do arkusza ocen ucznia. 

XII. O wynikach egzaminu promocyjnego komisja informuje ucznia bezpośrednio po 

egzaminie. 

XIII. Ocenę ucznia zwolnionego z egzaminu promocyjnego ustala nauczyciel 

prowadzący dane zajęcia. 

    

 


