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Podstawą prawną Statutu Szkoły są następujące przepisy: 

 

 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457), 

 Ustawa Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

967), 

 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 

zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000) dodanie art. 108a regulującego kwestie monitoringu szkolnego. 

 

Akty prawne powiązane: 

 

 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół 

artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1125), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopad 2017 

r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1531), 

 Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek  

artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 06 września 2017 r. 

w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego 

w publicznych szkołach artystycznych  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1793), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 06 czerwca 2019 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach 

artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1247), 
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 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach 

artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoz dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub 

tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach 

artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, Dz. U. z 2017 r. poz. 

2058), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2474), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. 

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół 

i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1193), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek 

kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 784), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2019 r. 

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego 

zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1906), 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. 

w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1087) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658) 
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7. Fundusz Muzyczny  

8. Regulamin korzystania z dziennika przez nauczycieli 

9. Regulamin korzystania z dziennika dla rodziców. 

PREAMBUŁA  

 

Statut Szkoły jest podstawowym dokumentem regulującym najistotniejsze sprawy 

związane z funkcjonowaniem szkoły, jej działalnością edukacyjną i pracą wychowawczą. Jest 

zbiorem przepisów regulujących strukturę, zadania i sposób działania szkoły, jaką jest Gminna 

Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy, a także prawa, kompetencje 

i obowiązki jej poszczególnych podmiotów.  

Dokument ten prezentuje sposób pojmowania świata, jest zgodny z powszechnie 

uznanymi normami etycznymi i w pełni otwarty na potrzeby młodego człowieka,  gwarantując 

mu samodzielność myślenia i wszechstronną pomoc wychowawczą w dążeniu do osiągnięcia 

świadomie wytyczonych celów w życiu i odkrycia właściwego wymiaru człowieczeństwa, 

piękna oraz związanych z tym wartości moralnych.  

Podejmując wysiłek skodyfikowania praw i obowiązków wszystkich członków naszej 

społeczności szkolnej, mamy na uwadze, oprócz ustawowo określonych zadań edukacyjnych  i 

wychowawczych, pielęgnowanie i propagowanie w regionie szkolnych tradycji i zwyczajów. 

Uważamy, iż niezbywalnym prawem i obowiązkiem każdego członka szkolnej społeczności 

jest poznawanie i pielęgnowanie tradycji regionu, który zamieszkuje oraz dbanie o dobre imię 

Szkoły poprzez rzetelną naukę i właściwą postawę uczniowską. Wytyczonym celom służyć 

mają zawarte w niniejszym dokumencie regulacje, które są zgodne z prawem obowiązującym 

w Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden akt obowiązujący na terenie szkoły nie może pozostawać 

z nim w sprzeczności. 
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INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Nazwa szkoły:  

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy 

Używany skrót: 

GSM I st. w Trzebnicy 

Siedziba szkoły: 

ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica 

Organ prowadzący szkołę: 

Gmina Trzebnica 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Szkoła jest szkołą publiczną. 

Szkoła jest jednostką budżetową. 

Szkoła nie realizuje obowiązku szkolnego. 

Misja szkoły: 

„Tworzymy przyjazną i bezpieczną szkołę, której celem jest rozbudzenie i rozwijanie zdolności 

muzycznych uczniów. Nasze działania zmierzają w kierunku przygotowania wrażliwych i 

świadomych odbiorców sztuki, a najzdolniejszych uczniów do podjęcia nauki w szkołach 

muzycznych wyższego stopnia”. 
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CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§ 2 

 

1. Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy realizuje 

następujące cele nauczania zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie 

muzyk w ramach pierwszego etapu edukacyjnego. 

2. Do celów i zadań szkoły należy w szczególności: 

1) W zakresie nauczania umożliwienie uczniom: 

a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły; 

b) absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia 

artystycznego; 

c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu 

celów    i zasad określonych w ustawie; 

d) poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej z perspektywy 

kultury   europejskiej; 

e)  udzielanie uczniom pomocy metodyczno-dydaktycznej; 

f)  umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów; 

g)  umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania, oraz   ukończenia 

szkoły w skróconym czasie; 

h) umożliwianie prezentacji osiągnięć wszystkich uczniów szkoły poprzez 

organizowanie koncertów, popisów i innych wydarzeń muzycznych; 

i) organizowanie, w uzasadnionych przypadkach nauczania indywidualnego. 
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2) W zakresie kształcenia umiejętności, stworzenie warunków do zdobywania   

następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania 

odpowiedzialności za nią; 

b) efektywnego działania w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich; 

c) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; 

d) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; 

e) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

i nawyków; 

f) rozwijanie osobistych zainteresowań; 

g) wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy.   

3) W zakresie  wychowania: 

a) zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowychi pozalekcyjnych odpowiednio do ich potrzeb i 

możliwości szkoły; 

b) tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym 

oraz duchowym); 

c) objęcie każdego ucznia szczególną opieką wychowawczą przez nauczyciela uczącego 

na instrumencie głównym; 

d) objęcie szczególna opieką przez nauczycieli uczniów z dysfunkcjami; 

e) przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki; 

f) uświadomienie uczniom życiowej użyteczności treści poznanych na poszczególnych 

zajęciach edukacyjnych; 

g) wspieranie uczniów w dążeniu do postawionych sobie celów życiowych poprzez 

rzetelną pracę; 

h) nauka szacunku dla dobra wspólnego; 

i) przyjmowanie dziedzictwa narodowego i kształtowanie postawy patriotycznej; 

j) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia 

ich poglądów; 
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k) wypracowanie umiejętności współdziałania i współtworzenia wspólnoty całej 

społeczności szkolnej; 

l) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych, 

np. poprzez zwalnianie z opłat na Radę Rodziców i Fundusz dochodów własnych oraz 

pozyskiwanie stypendiów z CEA. 

2. W zakresie  współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego 

w realizacji działalności kulturalnej: 

a) zapraszanie do udziału w uroczystościach, spotkaniach, forach, koncertach, popisach 

i innych wydarzeniach artystyczno - kulturalnych; 

b) przekazywanie informacji wynikających z obowiązującego prawa, a także 

dotyczących bieżącego życia szkoły, osiągnięć i wyników. 

 

§ 3 

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych oraz 

dodatkowych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia, zgodnie z rozkładem zajęć lub 

grafikiem zastępstw. 

2. Opiekę nad uczniami podczas wyjść poza teren szkoły pełnią nauczyciele lub wyznaczeni 

opiekunowie (1 opiekun na 10 uczniów). 

3. Uczniowie niepełnosprawni objęci nauczaniem indywidualnym mają prawo korzystać ze 

wszystkich form działalności szkoły. 

 

ORGANA SZKOŁY 

 

§ 4 

 

1. Organami Szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego; 
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3) Rada Pedagogiczna; 

4) Rada Rodziców; 

5) Samorząd Uczniowski. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za finanse szkoły są: 

3. Dyrektor Szkoły; 

4. Główny Księgowy. 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY 

 

§ 6 

 

3. Obowiązki ogólne: 

 

3. Kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie ją na zewnątrz; 

4. Podejmowanie planowych i systemowych działań w szczególności ukierunkowanych 

na tworzenie wysokiej jakości edukacyjnej szkoły i rozwój artystyczny ucznia; 

5. Dbanie o wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i szerszym; 

6. Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych, zasad porządkowych 

oraz poleceń i wymagań stawianych przez Burmistrza, Naczelnika ZAPO, Wizytatora 

Centrum Edukacji Artystycznej; 

7. Sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków 

i otrzymanych poleceń; 

8. Zgłaszanie zwierzchnikom niedociągnięć zaistniałych lub mogących powstać w toku 

pracy  stanowiska lub komórki organizacyjnej i przedstawianie propozycji 

usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności; 

9. Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań; 

10. Przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki 

międzyludzkie w środowisku pracy; 

11. Podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia; 
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12. Wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń służbowych 

przełożonego; 

13. Znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych, obowiązujących w oświacie, urzędzie 

oraz  przepisów, regulaminów, zarządzeń, instrukcji itp. z zakresu zajmowanego 

 stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy a w szczególności: Instrukcji 

kancelaryjnej, Regulaminu pracy, Regulaminu pracy szkoły, Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu, Ustawy o ochronie danych osobowych; 

14. Przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ppoż.; 

15. Uprzejme i kulturalne odnoszenie się do przełożonych, pracowników placówki, 

interesantów. 

 

16. Obowiązki szczegółowe: 

 

17. Uzgodnienie z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę organizacji pracy 

szkoły  zgodnie z potrzebami uczniów i środowiska, a także z zasadami szczegółowymi, 

przydziału  czynności dla pracowników niebędących nauczycielami; 

18. Zapewnienie warunków kontaktowania się rodziców z nauczycielami oraz ustalenie 

terminów przyjmowania interesantów przez nauczycieli pełniących funkcje 

kierownicze w szkole; 

19. Kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole; 

20. Zapewnienie warunków współpracy szkoły z organizacjami społecznymi działającymi 

na terenie placówki i w środowisku oraz instytucji statutowo działającymi na rzecz 

uczniów informowanie ich o działalności szkoły, inspirowanie do współdziałania 

w realizacji zadań placówki; 

21. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej wniosków i uchwał tych organizacji i instytucji 

dotyczących uczniów szkoły. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, rady szkoły 

podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących; 

22. Zapewnienie warunków pracy organizacjom społecznym zrzeszającym uczniów 

i działającym na terenie szkoły; 

23. Zapewnienie należytego stanu higieniczno-sanitarnego placówki, warunków 

bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami na 

terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem 

szkoły. 
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a) W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej: 

 

 Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania 

i opieki wychowawczej, ukierunkowania wysiłku nauczycieli i wychowanków na 

systematyczne podnoszenie jakości pracy; 

 Organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, egzekwowanie 

przydzielonych czynności organizacyjnych, wychowawczych oraz innych zajęć 

związanych  z działalnością statutową szkoły, przedkładanie wniosków Radzie 

Pedagogicznej w tych sprawach; 

 Koordynowanie prac z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego oraz 

resocjalizacji; 

 Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i zapewnienie ciągłości realizacji 

programu nauczania i wychowania; 

 Podejmowanie wspólnie z nauczycielami, pracownikami szkolnej służby zdrowia, Radą 

 Szkoły, instytucjami i organizacjami współdziałającymi ze szkołą – działań 

zmierzających do poznania właściwości fizycznych i psychicznych uczniów, ich 

warunków życiowych i potrzeb zapewnienia im niezbędnej pomocy materialnej, 

zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczej; 

 Stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły; 

 Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych 

i w zakresie rozwoju szkoły; 

 Tworzenie właściwego klimatu dla postępu pedagogicznego doskonalenia 

metodycznego i merytorycznego nauczycieli oraz atmosfery wychowawczej w szkole, 

egzekwowanie od pracowników, szczególnie od nauczycieli zasad etyki zawodowej; 

 Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego z zastrzeżeniem art. 62 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59). 

d. W zakresie działalności administracyjno – gospodarczej: 
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 Nadzorowanie kancelarii szkoły; 

 Opracowanie projektu planu rzeczowego i finansowego oraz przekładanie go organowi 

prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia; 

 Ustalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną planów wyposażenia w pomoce 

naukowe, meble i sprzęt oraz nadzór nad realizacją tych zadań; 

 Planowanie i nadzorowanie wydatków w ramach przyznanych środków z organu 

prowadzącego; 

 Opracowanie i przedłożenie w ZAPO planu „dochodów własnych” oraz pozyskanie ich 

i prawidłowe wydatkowanie; 

 Organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektu, prac konserwatorskich, 

remontowych oraz powoływanie komisji w celu dokonania inwentaryzacji majątku 

szkoły. 

 

e. W zakresie spraw kadrowych: 

 

 Podejmowanie decyzji w sprawach; 

 Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 

 Przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 

 Występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły; 

 Stała współpraca z właściwymi organami w sprawach: zatrudniania, zwalniania;  

 awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania oraz odznaczeń państwowych 

i resortowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; 

 Wydawanie opinii o pracy zawodowej pracowników szkoły właściwym organom. 

 

6. Uprawnienia: 
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24. Upoważnienie do podpisywania faktur VAT; 

25. Upoważnienie do podpisywania umów. 

 

7. Odpowiedzialność: 

 

26. Dyrektor placówki oświatowej jest służbowo podporządkowany Burmistrzowi; 

27. Z zakresu prawa pracy z wyjątkiem nawiązywania stosunku pracy, ustalenia 

wynagradzania, przyznawania wyróżnień i nagród oraz stosowania kar porządkowych 

Naczelnikowi Wydziału Oświaty oraz Kierownikowi ZAPO; 

28. Za pełne, legalne i prawidłowe wykonywanie zadań szkoły w zakresie swych 

obowiązków służbowych; 

29. Materialna za powierzone mienie; 

30. Służbowa i karna za nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 

 

8. Zasady obowiązywania zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności: 

 

31. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności obowiązuje pracownika z chwilą 

jego pokwitowania. 

32. Chwilowy lub okresowy brak zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nie 

stanowi podstawy do powoływania się pracownika na ten brak jako przyczyny 

nieświadomości ciążących na nim zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności. 

33. Zakres obowiązków uprawnień – uzupełniony odpowiednim aktem upoważnienia, 

szczególne uprawnienia, który to akt staje się integralną jego częścią. 
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORA SZKOŁY DO SPRAW 

NADZORU PEDAGOGICZNEGO 

§ 7 

 

1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

2. Współpraca z Dyrektorem Szkoły w organizowaniu pracy nauczycieli w planowaniu, 

organizacji, kontroli dyscypliny pracy oraz sprawozdawczości w odniesieniu 

do nauczycieli i uczniów w zakresie przedmiotów muzycznych. 

3. Obserwacje (hospitowanie)lekcji nauczycieli przedmiotów muzycznych  

i sprawdzanie dokumentacji dotyczącej dydaktyki muzycznej oraz arkuszy ocen. 

4. W porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ocenianie pracy nauczycieli-muzyków. 

5. Współpraca z kierownikami sekcji koordynatorami w zakresie organizacji procesu 

nauczania oraz popisów i koncertów. 

6. Wprowadzanie i funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Oceniania i innych 

dokumentów. 

7. Prowadzenie ewidencji przydziału godzin dydaktycznych i uczniów oraz dokonywanie 

rozliczeń godzin ponadwymiarowych nauczycieli przedmiotów muzycznych. 

8. Przekazywanie Dyrektorowi postulatów własnych i nauczycieli dotyczących usprawnienia 

procesu dydaktycznego i współuczestniczenie w ich wdrażaniu. 

9. Nadzorowanie stanu i estetyki pomieszczeń, urządzeń, instrumentów i sprzętu 

muzycznego. 

10. Nadzorowanie i organizowanie popisów, koncertów szkolnych i środowiskowych. 

11. Organizowanie przebiegu egzaminów wstępnych, promocyjnych, końcowych 

i przesłuchań. 

12. Przygotowywanie pod nadzorem dyrektora, rady klasyfikacyjnej oraz sprawozdania 

z nadzoru pedagogicznego. 

13. Kontaktowanie się z rodzicami i uczniami w zakresie działalności dydaktyczno-

wychowawczej szkoły. 

14. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli przedmiotów muzycznych. 

15. Zapewnienie warunków rozwoju osobowości artystycznej uczniów, nadzorowanie 

efektywności i sprawności kształcenia uczniów. 
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16. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie swoich kompetencji 

oraz nadzorowanie zmian przepisów wewnętrznych szkoły. 

17. Współpraca z organizacjami społecznymi i kulturalnymi oraz instytucjami artystycznymi 

i zakładami pracy zainteresowanymi działalnością Szkoły. 

18. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

19. Reprezentowanie szkoły w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły. 

 

 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 8 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji zadań             

statutowych i dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z Regulaminem Rady. 

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania 

i promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły, na wniosek organu 

prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 
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8. Rada Pedagogiczna GSM im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy działa w oparciu 

o Regulamin Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem GSM 

I stopnia w Trzebnicy. 

9. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące, opiniujące oraz wnioskujące. 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów w sytuacjach określonych 

w § 35; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w Szkole; 

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) przygotowanie projektu oraz uchwalenie Statutu Szkoły i wprowadzanie do niego 

zmian. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. Wykonawcą uchwał Rady Pedagogicznej jest Dyrektor 

Szkoły. 

12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

13. Do zadań Rady Pedagogicznej w ramach kompetencji opiniujących należy 

w szczególności: 

1) opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

2) opiniowanie planu finansowego Szkoły; 

3) opiniowanie wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień; 
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4) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5) opiniowanie powołania i odwołania nauczycieli - kandydatów na stanowiska 

kierownicze w Szkole; 

6) opiniowanie w sprawie indywidualnego toku nauczania; 

7) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania; 

8) opiniowanie pracy Dyrektora w związku z dokonywaniem  oceny jego pracy; 

9) opiniowanie możliwości powierzania stanowiska Dyrektora Szkoły na kolejny okres 

(kadencję). 

14. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji wnioskujących może występować: 

1) odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w Szkole; 

2) zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, Dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w Szkole; 

3) w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów dodatkowych 

4) w sprawach doskonalenia pracy Szkoły. 

15. Ponad to Rada Pedagogiczna: 

1) Przygotowuje projekt i uchwala regulamin własnej działalności, jak też wprowadza do 

niego zmiany; 

2) Określa tryb wyboru przedstawiciela Rady do komisji konkursowej do spraw wyboru 

Dyrektora Szkoły; 

3) Określa tryb wyboru przedstawiciela Rady do zespołu oceniającego prace nauczyciela; 

4) Wyraża zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy; 

5) Wyraża zgodę na zdawanie przez ucznia egzaminu poprawkowego; 

6) Wyraża zgodę na zdawanie przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego; 

7) Wyraża zgodę na wystawienie oceny końcoworocznej przez nauczyciela instrumentu 

głównego w sytuacji, gdy uczeń nie może przystąpić do egzaminu promocyjnego; 
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8) Porozumiewa się z Radą Rodziców w sprawie uchwalenia szkolnego programu 

wychowawczo - profilaktycznego obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli. 

16. Rada ma prawo do poznania oceny pracy Szkoły, dokonanej w wyniku ewaluacji 

zewnętrznej oraz wniosków z przeprowadzonych w Szkole wizytacji oraz kontroli, jak też 

wydanych zaleceń. 

1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

3. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej (załącznik nr 1 do 

statutu), który nie może być sprzeczny ze Statutem GSM I stopnia im. prof. Edmunda 

Kajdasza w Trzebnicy. 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW 

 

§ 9 

 

14. Postanowienia ogólne: 

1) W Szkole działa Rada Rodziców będąca reprezentacją rodziców uczniów. 

2) W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców uczniów Szkoły. Szczegółowy sposób wyboru członków 

Rady określa Regulamin działalności Rady Rodziców, o którym mowa w ust. 10. 

15. Cele i zadania rady rodziców 

1) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, 

a także wnioskowanie do innych organów w tym zakresie spraw. 
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2) Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły 

rozwijającej uzdolnienia muzyczne dzieci uczących się w szkole. 

3) Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

hh. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły, 

ii. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także 

ustalenie zasad użytkowania tych funduszy, 

jj. współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,  

kk. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, 

ll. współudział w organizacji i realizacji programu nauczania i wychowania, 

mm. współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami, 

nn. uczestniczenie w planowaniu budżetu szkoły, 

oo. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla 

szkoły. 

3) W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Rodziców: 

42. uchwala swój plan finansowy; 

43. uchwala regulamin własnej działalności; 

44. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy Szkoły 

obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do 

uczniów realizowanego przez nauczycieli.  

4) Do kompetencji opiniujących Rady Rodziców należy: 

45. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły; 

46. opiniowanie Statutu i innych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego; 

47. opiniowanie pracy nauczycieli oraz Dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego. 

5) Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły. 

6) Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności: 

48. szerzenie wśród rodziców i uczniów zasady współdziałania rodzice - nauczyciele 

w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w Szkole; 
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49. zachęcania rodziców do: 

xx. obecności na spotkaniach informujących o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia 

oraz o postępach, trudnościach w uczeniu się i uzdolnieniach uczniów, 

yy. obecności na koncertach klasowych i szkolnych, przeglądach, konkursach itp., 

zz. tworzenia w domu rodzinnym ucznia klimatu sprzyjającego kształceniu muzycznemu, 

aaa. promowanie wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym, a zwłaszcza uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz koncertów organizowanych przez Szkołę na rzecz 

Miasta i Powiatu. 

7) W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców gromadzi fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust.10. 

8) Rada Rodziców prowadzi niezależną księgowość. 

9) Rada Rodziców określa tryb wyboru przedstawiciela do komisji konkursowej do spraw wyboru 

Dyrektora Szkoły i tryb wyboru przedstawiciela do zespołu oceniającego pracę nauczyciela. 

10) Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców (załącznik nr 2 do statutu), 

który nie może być sprzeczny ze Statutem GSM I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza 

w Trzebnicy. 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

§ 10 

 

1. Samorząd Uczniowskitworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów SU, zwanego dalej  Samorządem reguluje 

Regulamin SU, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym. 

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 

4. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw uczniów takich jak: 
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1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce; 

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych 

zainteresowań; 

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej; 

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły; 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Zasady działania SU określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego (załącznik nr 3 do 

statutu), który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

 

§ 11 

 

1. Wszystkim organom Szkoły zapewnia się: 

54. możliwości działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych 

Ustawą o Systemie Oświaty i Statutem Szkoły; 

55. umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły; 

56. bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach. 

2. Ustala się następujące zasady współdziałania organów Szkoły; 

1) każdy organ Szkoły może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów 

Szkoły, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji 

organu uprawnionego; 

2) organa Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

3. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi Szkoły 

wykazu ich kompetencji, opracowanego na podstawie ustaw oświatowych oraz niniejszego 

Statutu, a także uchwał organów Szkoły prawomocnie podjętych w ramach ich kompetencji 
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i podaje do ogólnej wiadomości w Szkole, w formie tekstu uchwał gromadzonych pod nadzorem 

Dyrektora Szkoły w zbiorze pt. „Uchwały organów Szkoły”. 

4. Sytuacje konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły rozwiązywane są na 

drodze dyskusji i negocjacji. 

5. W wypadku nieuzyskania porozumienia wewnątrzszkolnego, Dyrektor Szkoły 

zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji Organ Prowadzący oraz Organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW I NIEPOROZUMIEŃ  

NA TERENIE SZKOŁY 

 

§ 12 

 

1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami Szkoły, w celu jak najszybszego wyjaśnienia sytuacji 

oraz znalezienia rozwiązania, może powstać zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych organów 

Szkoły, a tym samym może zostać zastosowany tryb postępowania pojednawczego. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1 powstaje wówczas gdy organy, które znalazły się w sporze wyrażają chęć 

znalezienia stosownego rozwiązania i dojścia do porozumienia poprzez zastosowanie drogi pojednawczej. 

3. W skład zespołu o którym mowa wchodzi: 

57. Dyrektor Szkoły, jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej, jeden przedstawiciel Rady 

Rodziców oraz jeden przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

58. Dyrektor Szkoły, dwóch przedstawicieli  Rady Pedagogicznej,  dwóch przedstawicieli Rady 

Rodziców, w sytuacjach gdy spór nie dotyczy Samorządu Uczniowskiego. 

4. Tryb wyboru przedstawicieli poszczególnych organów do składu zespołu pojednawczego 

ustalają te organy w ramach posiadanych przez nie kompetencji. 

5. Przewodniczącym zespołu jest Dyrektor Szkoły. W sytuacji gdy Dyrektor Szkoły jest 

stroną w sporze zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

6. Posiedzenie zespołu prowadzi przewodniczący. W ramach porządku posiedzenia zespołu 

powinny znaleźć się następujące punkty: 

59. zapoznanie członków zespołu z przedmiotem oraz istotą sporu, ze szczególnym 

uwzględnieniem okoliczności, które mogą prowadzić do zawarcia porozumienia 

(referat przewodniczącego); 

60. przedstawienia przez strony znajdujące się w sporze wszystkich propozycji dotyczących 

rozwiązania zaistniałego konfliktu; 

61. dyskusja, wspólne rozpatrywanie przedstawionych wariantów rozwiązań; 

62. wybór rozwiązania odpowiadającego stronom, które weszły w spór; 

63. pisemne potwierdzenie dokonanych uzgodnień. 

7. Z posiedzenia sporządza się protokół, w którym odnotowuje się w szczególności: 
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1) skład zespołu; 

2) krótki opis przedmiotu i istoty sporu; 

3) przedstawienie przez strony będące w sporze propozycji rozwiązań; 

4) przebieg dyskusji; 

5) szczegółowy opis wybranego przez strony rozwiązania; 

6) protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu, niezależnie od tego czy porozumienie 

co do sposobu rozwiązania sporu zostało przyjęte czy też nie. 

8. Przyjęte rozwiązanie nie może być sprzeczne z prawem. 

9. Zespół w celu jak najszybszego umożliwienia stronom zawarcia porozumienia, powinien 

zakończyć swoją pracę w ciągu 14 dni od dnia jego pierwszego posiedzenia. 

10. W przypadku gdy strony nie wyraziły chęci szukania porozumienia w ramach działalności zespołu 

lub praca zespołu przedłuża się a spór, pomimo podjętych działań trwa, strony przekazują swoją 

sprawę do przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

11. W przypadku poddania sporu przedstawicielowi organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny każda ze stron sporządza pisemną informację na temat przedmiotu istoty 

sporu wraz z ewentualnymi wariantami rozwiązań zaistniałego sporu i wysyła ją do 

przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
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ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 13 

 

1. Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy realizuje 

wyłącznie program kształcenia muzycznego w oparciu o podstawy programowe 

kształcenia w zawodzie muzyk, dając uczniowi podstawę wykształcenia muzycznego oraz 

zapewniając możliwości dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. 

2. Szkolne plany nauczania opracowywane są w oparciu o obowiązujące przepisy ustanowione przez 

ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

3. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży przyjętych w wieku od 6 do 16 roku życia. 

4. Szkoła kształci uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim. 

• Cykl sześcioletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 6 do 10 roku życia) 

• Cykl czteroletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 8 do 16 roku życia) 

5. Szkoła prowadzi naukę w następujących klasach instrumentów w podziale na sekcje: 

lll. sekcja instrumentów klawiszowych i perkusji (fortepian, fortepian dodatkowy, akordeon, perkusja); 

mmm. sekcja instrumentów dętych (flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon); 

nnn. sekcja instrumentów smyczkowych i gitary (skrzypce, wiolonczela, gitara); 

ooo. sekcja przedmiotów teoretycznych, dodatkowych i kameralistyki (zespoły 

wokalne, zespoły instrumentalne, chór, orkiestra dęta). 

6. Nauczycieli i rodziców korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują  

następujące zasady: 

 każdy nauczyciel i rodzic otrzymuje imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z 

zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu, 

 każdy nauczyciel zobowiązany jest do odbierania na bieżąco informacji 

przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

 każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem. 
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§ 14 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, zaś kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku kalendarzowego. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu 

września, a kończą, z zastrzeżeniem ust. 2-4, w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli 

pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września. Jeśli czwartek 

bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzający 

ten dzień. 

3. Nauka w Gminnej Szkole Muzycznej I st. w Trzebnicy odbywa się 5 dni w tygodniu. 

4. Szczegółową organizację nauczania, wychowywania i opieki w Szkole w danym roku 

szkolnym określa Dyrektor Szkoły w arkuszu organizacyjnym, na podstawie ramowego 

planu nauczania i planu pracy Szkoły, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 

5. Organizacja Szkoły zawiera liczbę pracowników Szkoły, ogólną liczbę godzin 

przedmiotów i zajęć obowiązkowych i dodatkowych. 

6. Tygodniowy rozkład obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z organizacji Szkoły ustala Dyrektor, 

z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy. 

7. Rozkład zajęć o którym mowa w ust. 5, znajduje się w sekretariacie Szkoły. 

8. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 

9. Na podstawie ramowych planów nauczania czas trwania obowiązkowych zajęć wynosi również: 

68. jedną jednostkę lekcyjną 45 minut; 

69. 2/3 czasu jednostki lekcyjnej 30 minut; 

70. 1/3 czasu jednostki lekcyjnej 15 minut. 

9. Obowiązujące zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz dokładny czas ich trwania, 

a także podział na grupy, określone są w ramowych planach nauczania oraz 

w opracowanych na ich podstawie szkolnych planach nauczania. 

10. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej w Szkole są: 
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71. obowiązkowe zajęcia indywidualne i zbiorowe; 

72. dodatkowe zajęcia lekcyjne. 

11. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w formie indywidualnej lub 

grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w grupie oddziałowej. 

12. W szkole dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie plenerów 

artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji 

spektakli, przedstawień, koncertów i wystaw. 

13. W szkole zajęcia chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, zespołu instrumentalnego, combo 

(zespołu jazzowego), big-bandu mogą być prowadzone w grupie międzyoddziałowej lub 

grupie międzyklasowej. 

14. Szkoła może prowadzić poszczególne zajęcia edukacyjne artystyczne na terenie innych 

jednostek organizacyjnych, w szczególności instytucji kultury, szkół wyższych. 

15. W ramach realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom udział 

w przesłuchaniach muzycznych oraz innych formach badania jakości kształcenia 

artystycznego prowadzonych przez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji 

Artystycznej, a także w wybranych konkursach, festiwalach, wystawach i innych formach 

prezentacji artystycznej. 

16. Udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach artystycznych, o których mowa w ust. 12 i 15 

szkoła może organizować także w czasie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, z wyjątkiem ferii szkolnych. 

17. Działalność szkoły w zakresie, o którym mowa w ust. 12 i 15 w tym koszty przejazdu, 

zakwaterowania i wyżywienia uczniów, nauczycieli i innych opiekunów, może być 

finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności: 

6. z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie; 

7. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji 

młodzieżowych działających na terenie szkoły; 

8. ze środków wypracowanych przez uczniów; 

9. ze środków przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, a także osoby fizyczne 

i prawne. 

18. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę 

wyjścia/wycieczki. 

10. Wzór karty i zasady wycieczki określa regulamin wycieczek szkolnych stanowiący 

załącznik nr 7 do statutu. 
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11. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, 

zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę 

uczniów podpisuje dyrektor szkoły. 

§ 15 

 

12. Nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych i  

dodatkowych sprawują opiekę nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

13. Wyznaczony nauczyciel Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć 

organizowanych przez Szkołę poza jej terenem. 

14. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa oraz sposób sprawowania opieki nad uczniami 

zawiera rozdział Bezpieczeństwo na terenie Szkoły. 

 

§ 16 

 

1. W przypadku długotrwałej (powyżej 14 dni) nieobecności nauczyciela Dyrektor Szkoły 

zapewnia realizację programu nauczania między innymi poprzez zapewnienie zastępstwa. 

2. W szczególnych sytuacjach, za zgodą Dyrektora Szkoły udzieloną na pisemny wniosek, 

nauczyciel może przełożyć swoje zajęcia na inny termin. 

 

§ 17 

 

1. W razie potrzeby Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu 

zapewnienia jak najlepszego rozwoju ucznia. 

2. Opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej są wykorzystywane w następujących 

sytuacjach: 

a) ustalenia dla ucznia indywidualnego programu lub toku nauki; 

w wypadku, gdy kandydat do szkoły muzycznej w danym roku kalendarzowym nie 

ukończył 6 lat.  

 

1. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w przypadku zawieszenia zajęć, 
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2. Zajęcia mogą być  zawieszone w razie:  

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,  

3) zagrożenia epidemiologicznego, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów 

 

 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 

 

§ 18 

 

1. W Szkole zatrudnieni są na zasadach określonych w odrębnych przepisach, nauczyciele 

oraz inni pracownicy administracji i obsługi Szkoły. 

2. Pracowników Szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy 

Dyrektor Szkoły. 

3. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi Szkoły 

ustala Dyrektor. 

 

§ 19 

 

1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole są posiadane 

kwalifikacje zawodowe, pedagogiczne, ustalone w Ustawie Karta Nauczyciela oraz 

rozporządzeniu MK i DN z dnia 20 maja 2014 r. 
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2. Nauczyciel zobowiązany jest: 

73. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

74. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni rozwoju osobowego;  

75. nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny 

i poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia 

i szacunku dla każdego człowieka;  

76. dbać o kształtowanie w uczniach postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 

3. Podstawowe obowiązki nauczyciela Szkoły: 

1) realizacja programów nauczania, wychowywania i opieki z przydzielonymi mu 

uczniami, według jego najlepszej wiedzy i woli; 

2) zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych 

przez Szkołę na jej terenie i poza nim; 

3) stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych; 

4) staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, zwłaszcza arkuszy 

ocen i dzienników lekcyjnych; 

5) znajomość i przestrzeganie prawa; 

6) udział w pracach komisji i zespołów powoływanych przez Dyrektora Szkoły; 

7) obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; 

8) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami swoich uczniów; 

9) znajomość środowiska ucznia; 

10) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności 

umysłowych i fizycznych dziecka;  

11) rozwijanie w uczniu szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz zasad 

zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych; 

12) rozwijanie w dziecku szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka 

i wartości narodowych kraju, w którym dziecko mieszka, kraju z którego dziecko 

pochodzi jak i dla innych kultur; 
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13) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

zrozumienia pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, 

grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia; 

14) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego. 

 

 

§ 20 

 

1. Praca  nauczyciela z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. 

2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż 

po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. 

3. Ocena dokonywana jest z inicjatywy Dyrektora Szkoły lub na wniosek: 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) Rady Rodziców. 

4. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Szkoły, który przy jej sporządzaniu może 

zasięgnąć opinii: 

1)  Rady Rodziców; 

2) Samorządu Uczniowskiego; 

3) innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego (na wniosek nauczyciela lub 

z własnej inicjatywy)  

 

§ 21 

 

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40   

godzin na tydzień. 

2. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 4-dniowy tydzień pracy. 
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3. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze ilość dni pracy obliczana jest 

proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 

4. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować: 

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami 

albo na ich rzecz; 

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych Szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych lub wychowawczych wynikających z potrzeb 

zainteresowanych uczniów; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem 

i doskonaleniem zawodowym. 

5. Rozkłady zajęć indywidualnych są zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły. Dokonanie 

przez nauczyciela zmiany w planie zajęć indywidualnych wymaga uzyskania zgody 

Dyrektora, a następnie umieszczenia stosownej informacji na tablicy ogłoszeń Szkoły. 

 

§ 22 

 

1. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu nauczania. W szkole za pośrednictwem 

strony www.mobireg.pl/sm-trzebnica/ funkcjonuje dziennik elektroniczny. Działa on na 

platformie zewnętrznej, której obsługą zajmuje się firma zewnętrzna współpracująca ze 

szkołą. 

2. Podstawowym dokumentem przebiegu nauczania jest elektroniczny dziennik lekcyjny Mobireg, w 

którym uwidaczniane i rozliczane są zajęcia i czynności realizowane przez nauczyciela w ramach jego 

czasu pracy. 

3. Nauczyciel instrumentu głównego: 

1) prowadzi elektroniczny dziennik lekcyjny; 

2) prowadzi arkusz ocen; 

3) wypełnia protokół z egzaminu promocyjnego; 

4) wypełnia w odpowiednim zakresie zbiorcze arkusze ocen; 

5) wypisuje świadectwa. 

4. Pozostali nauczyciele: 

1) prowadzą elektroniczny dziennik lekcyjny; 

http://www.mobireg.pl/sm-trzebnica/
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2) wypełniają w odpowiednim zakresie zbiorcze arkusze ocen. 

 

§ 23 

 

Nauczyciel ocenia uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie 

Oceniania. (§ 43). 

 

§ 24 

 

Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zgodnie z treścią Szkolnego Programu 

Wychowawczo - Profilaktycznego uchwalanego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną.  

 

§ 25 

 

15. Nauczyciel Szkoły ma prawo w szczególności do : 

1) poszanowania jego godności; 

2) samodzielnego opracowania programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) wyboru spośród dostępnych programów nauczania a także ich wdrażania; 

4) decydowania o podręcznikach i środkach dydaktycznych oraz metodach kształcenia uczniów; 

5) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami; 

6) wnioskowania w sprawach nagród i kar dla uczniów zgodnie z treścią Statutu; 

7) pracy w warunkach umożliwiających mu realizację zadań dydaktyczno - 

wychowawczych na jak najwyższym poziomie. 

 

§ 26 

16. Nauczyciel Szkoły ponosi odpowiedzialność za: 

77. poziom realizacji podstawy programowej nauczanego przedmiotu; 
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78. bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów oraz wypadki, wynikające 

z niedopełnienia obowiązków w tym zakresie; 

79. stan instrumentów, sprzętu oraz innych urządzeń i przydzielonych mu pomocy dydaktycznych; 

80. jakość prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania; 

81. spowodowanie nieuprawnionego dostępu uczniów lub innych osób do dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

3. Nauczyciel odpowiada służbowo i moralnie za przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego, w szczególności za zachowanie dyskrecji w sprawach osobistych uczniów 

oraz pracowników Szkoły. 

4. Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

uchybienie godności zawodu nauczyciela (rozdz. 10 KN) i obowiązkom, o których mowa 

w art. 6 KN. 

5. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy 

wymierza się nauczycielom kary porządkowe  zgodnie z jego treścią. 

 

§ 27 

 

Szczegółowy zakres praw i obowiązków przysługujący nauczycielom ustala Dyrektor Szkoły. 

 

 

                           STANOWISKA KIEROWNICZE 

 

§ 28 

 

1. Stanowiska kierownicze podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły i są to: 

- Liderzy sekcji 

2. W szkole istnieją sekcje: 

82. Instrumentów klawiszowych i perkusji; 

83. Instrumentów smyczkowych i gitary; 
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84. Instrumentów dętych; 

85. Przedmiotów teoretycznych i dodatkowych. 

3.  Zadania sekcji: 

86. Sporządzanie planu pracy działalności sekcji; 

87. Opiniowanie programów nauczania; 

88. Opracowywanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 

89. Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego (lekcje otwarte, prelekcje, seminaria o charakterze szkoleniowym 

z zakresu metodyki nauczania, poznawanie literatury muzycznej); 

90. Organizowanie pomocy metodycznej początkującym nauczycielom, organizowanie 

okresowych badań wyników nauczania (przeglądy, przesłuchania, egzaminy); 

91. Otaczanie szczególną troską uczniów szczególnie uzdolnionych; 

92. Pomaganie uczniom mającym trudności w nauce; 

93. Badanie przyczyn rezygnacji uczniów z dalszej nauki; 

94. Typowanie uczniów (na wniosek nauczyciela przedmiotu) na przesłuchania, konkursy, 

koncerty i inne imprezy; 

95. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wniosków dotyczących procesu dydaktyczno - 

wychowawczego oraz opiekuńczego w Szkole; 

96. Zgłaszanie wniosków dotyczących zakupu nowych instrumentów, pomocy 

dydaktycznych i wyposażenia sal lekcyjnych; 

97. Wykonanie innych zadań związanych z pracą metodyczno - programową, dydaktyczno 

- wychowawczą oraz opiekuńczą zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

4.  Pracami poszczególnych sekcji kierują liderzy. 

5. Zadaniem  liderów sekcji jest: 

1) sprawowanie opieki i kontroli nad pracą dydaktyczną nauczycieli wchodzących w skład 

swojej sekcji; 

2) dbałość o właściwą atmosferę pracy i prawidłowe kształtowanie stosunków 

międzyludzkich w środowisku nauczycielskim. 

8. Do obowiązków lidera  należy w szczególności:  
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98. opracowywanie rocznego planu pracy sekcji, nadzorowanie jego realizacji oraz 

prowadzenie dokumentacji pracy sekcji; 

99. organizowanie pomocy metodycznej nauczycielom swojej sekcji, inicjowanie 

i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli 

rozpoczynających staż zawodowy, ustalanie terminarzu wizyt konsultantów 

potrzebnych dla poszczególnych nauczycieli; 

100. sprawowanie kontroli nad dyscypliną pracy nauczycieli; 

101. opiniowanie wniosków wpływających do Dyrektora Szkoły od nauczycieli 

sekcji, które dotyczą jakości warunków pracy sekcji i zaopatrzenia w pomoce naukowe, 

sprzęt i inne akcesoria; 

102. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i analizowanie na bieżąco 

wyników nauczania swojej sekcji; 

103. organizowanie akcji rekrutacyjnej w zakresie swojej sekcji; 

104. organizowanie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wszelkiego rodzaju 

imprez szkolnych i środowiskowych, mających na celu prezentacje pracy swojej sekcji; 

105. organizowanie przesłuchań, egzaminów wstępnych i promocyjnych w zakresie 

dotyczącym swojej sekcji; 

106. konsultowanie lekcji nauczycieli swojej sekcji, w tym również z nauczycielami 

sprawującymi funkcję opiekunów stażu nad nauczycielami, realizującymi staż 

w procesie awansu zawodowego; 

107. utrzymanie stałych kontaktów z okręgowymi zespołami metodycznymi i 

zespołami konsultantów; 

108. przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników pracy swojej sekcji oraz 

wniosków do dalszej pracy; 

109. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, związanych 

bezpośrednio z realizacją zadań statutowych Szkoły. 

110. Lider nie sprawuje kontroli nad pracą dydaktyczną nauczycieli wchodzących w skład 

sekcji.  

 

BIBLIOTEKA 
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§ 29 

 

W Szkole dostępne są zbiory biblioteczne nad którymi sprawują pieczę poszczególni nauczyciele. 

 

 

 

 

WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTÓW 

 

§ 30 

 

1. Szkoła może wypożyczać uczniom instrumenty muzyczne w miarę posiadania, za 

odpłatnością ustaloną wspólnie przez Dyrektora Szkoły i organ założycielski. 

2. Uczeń otrzymuje instrument sprawny i w takim samym stanie zobowiązany jest zwrócić 

go do Szkoły.  

3. Wszelkie szkody powstałe z używania instrumentu ponoszą rodzice (prawni 

opiekunowie). 

4. Wszelkie zasady dotyczące wypożyczania  użytkowania, opłat  i zwrotu instrumentów 

zawarte są w Regulaminie Wypożyczania Instrumentów. 

 

Załącznik nr 4 - Regulamin Wypożyczania Instrumentów 
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REKRUTACJA 

 

§ 31 

 

1. Szkoła określa zasady i tryb rekrutacji uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 

szczególności: 

1) formy; 

2) zakres tematyczny egzaminów wstępnych; 

3) sposoby i terminy informowania kandydatów, z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek 

artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

2. Zasady rekrutacji określa odrębny regulamin zwany Regulaminem Rekrutacji do klasy 

pierwszej (załącznik nr 5 do statutu). 
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ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

§ 32 

 

1. Nauczyciele wspomagają rodziców (opiekunów prawnych) i współpracują z nimi 

w zakresie nauczania i wychowania. 

2. Współdziałanie opiera się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia 

racji obu stron. 

3. Współdziałanie zapewnia rodzicom (prawnym opiekunom): 

1) znajomość celów i zadań dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i Szkole; 

2) znajomość przepisów prawa szkolnego, dotyczących oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i przesłuchań; 

3) uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

zachowania, postępów i trudności w nauce; 

4) możliwości korzystania z porad i konsultacji w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swojego dziecka; 

5) wyrażanie i przekazywanie organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na 

temat pracy Szkoły. 

4. Formami współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) są: 

1) spotkania plenarne rodziców (prawnych opiekunów) danej klasy; 

2) spotkania plenarne rodziców (prawnych opiekunów) z dyrekcją; 

3) korzystanie z dziennika elektronicznego: analizowanie ocen i frekwencji dziecka, 

odbieranie wiadomości od nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

4) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami; 

5) przyjmowanie rodziców przez Dyrektora Szkoły w czasie godzin urzędowania Szkoły (poza 

stałymi zajęciami dydaktycznymi) oraz w terminach spotkań z rodzicami; 

6) kontakt telefoniczny nauczyciel – rodzic, dyrektor – rodzic; 

7) zapraszanie rodziców do organizowania imprez, uroczystości, koncertów, wycieczek; 
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8) zapraszanie rodziców przez nauczycieli i dyrekcję w przypadkach gdy ma miejsce 

przekraczanie dopuszczalnych norm zachowania przez ich dzieci; 

9) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losu ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, 

opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia itp.) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu 

nauczyciela (Dyrektora Szkoły) z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

5. Kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) są odnotowywane w dokumentacji szkolnej 

(dzienniki lekcyjne, notatki służbowe). 

6. Indywidualne spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) nie może zakłócać zajęć lekcyjnych. 

7. Rodzice poprzez Radę Rodziców przedstawiają opinię na temat pracy Szkoły lub 

poszczególnych jej pracowników i organów: 

1) Dyrektorowi Szkoły w celu wyjaśnienia lub zmiany sytuacji budzącej zastrzeżenia; 

2) organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny w sytuacji 

niemożności poprawy stanu rzeczy poprzez interwencję wewnątrz Szkoły. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 

 

§ 33 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami; 

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 

4) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce; 

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

6) opieki wychowawczej; 
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7) bezpieczeństwa i ochrony przed: wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej; 

8) ochrony i poszanowania jego godności; 

9) przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi i pomocy; 

10) swobody wyrażania myśli i przekonań jeżeli nie narusza to dobra innych osób; 

11) pomocy w przypadku trudności w nauce; 

12) reprezentowania Szkoły w przeglądach, konkursach i kursach oraz innych imprezach 

muzycznych; 

13) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność 

w organizacjach szkolnych; 

14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej. 

2. Uczeń ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły; 

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i życiu Szkoły; 

3) uczestniczyć w badaniach  jakości kształcenia artystycznego w formach: przesłuchania 

muzycznego dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia oraz testu w zakresie przedmiotów 

teoretycznych; 

4) uzupełnienia braków wynikających z nieobecności w Szkole; 

5) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie; 

6) godnego reprezentowania Szkoły; 

7) szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka; 

8) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw; 

9) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i pracowników Szkoły; 

10) dbania o własne zdrowie i higienę; 

11) dbania o mienie Szkoły, w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji 

mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną; 

12) reagowania na zło i krzywdę zauważoną w Szkole i poza nią oraz zgłoszenia 

o zaistniałym zdarzeniu nauczyciela, Dyrektora Szkoły; 
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13) odrzucania negatywnych wzorców zachowania; 

14) bycia odpowiedzialnym za swoje własne życie i rozwój osobowości; 

15) przebywania w trakcie zajęć na terenie Szkoły. 

3. W przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje procedura składania skarg zawarta 

w dziale Skargi i wnioski Statutu Szkoły. 

  



45 

 

NAGRODY I KARY 

 

§ 34 

 

1. Uczeń nagradzany jest za: 

1) rzetelną naukę; 

2) wzorową postawę; 

3) wybitne osiągnięcia; 

4) udział w konkursach regionalnych, ogólnopolskich bądź międzynarodowych. 

2. Ustala się następujące formy nagradzania uczniów: 

1) pochwała nauczyciela wobec klasy; 

2) pochwała Dyrektora Szkoły i zamieszczenia informacji na tablicy informacyjnej Szkoły; 

3) dyplom wręczony na uroczystościach szkolnych; 

4) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

5) świadectwo z wyróżnieniem. 

3. Uczeń może być ukarany za: 

1) naruszenie nietykalności osobistej innego ucznia lub osoby; 

2) brutalność, wulgarność, chuligaństwo; 

3) nikotynizm, alkoholizm, narkomanię, wandalizm, niszczenie mienia ogólnego Szkoły i 

kradzieże; 

4) nieusprawiedliwione opuszczanie terenu Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych; 

5) naruszenie praw i obowiązków ucznia; 

6) nieprzestrzeganie Statutu Szkoły. 

4. Ustala się następujące formy karania ucznia: 

1) upomnienie Dyrektora Szkoły; 

2) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły oraz pisemne powiadomienie rodziców ucznia; 
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3) skreślenie go z listy uczniów w następujących przypadkach rażącego nieprzestrzegania przez 

ucznia zasad kultury i współżycia w Szkole, złośliwego naruszenia porządku Szkoły, niszczenia 

mienia Szkoły, obrażania kolegów  czy pracowników Szkoły. 

5. Z pisemnym wnioskiem skierowanym do Dyrektora Szkoły o nałożenie kary może wystąpić: 

1) każdy pracownik Szkoły; 

2) dyrektor Szkoły; 

3) samorząd Uczniowski; 

4) rada Rodziców. 

6. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: 

1) imię nazwisko ucznia, któremu ma być nałożona kara; 

2) rodzaj wnioskowanej kary; 

3) uzasadnienie; 

4) podpis wnioskodawcy. 

7. O nałożeniu kary upomnienia lub nagany decyduje Dyrektor Szkoły po           

przeprowadzonej z uczniem i jego rodzicami rozmowie. 

8. Decyzja o nałożeniu kary powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia 

wniosku. 

9. O nałożeniu kary Dyrektor Szkoły powiadamia niezwłocznie rodziców ucznia. 

10. Od udzielonej uczniowi kary uczeń i jego rodzice lub Samorząd Uczniowski mogą złożyć 

pisemne odwołanie wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania pisemnej informacji o nałożeniu kary. 

11. Dyrektor rozpatruje wniesione odwołanie i podejmuje stosowną decyzję w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Od tej decyzji odwołanie nie przysługuje. 
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SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW 

 

§ 35 

 

1. Decyzję dotyczącą skreślenia ucznia podejmuje Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej na 

podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Decyzję wręcza się osobiście za potwierdzeniem kopii lub 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu 

opinii Samorządu Uczniowskiego jeżeli: 

1) otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotów określonych w § 46 ust. 2 i 3, 

(jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na powtarzanie klasy przez ucznia); 

2) nie zgłosił się do Szkoły do dnia 10 września, wówczas Szkoła wysyła pismo 

zawierające decyzję Dyrektora w tej sprawie; 

3) opuścił 50 % zajęć z danego przedmiotu obowiązkowych w semestrze, zaś rodzice ucznia nie 

usprawiedliwili tych nieobecności, przekładając zwolnienia lekarskiego (inne 

usprawiedliwienie nie będzie honorowane) pomimo pisma wysłanego ze Szkoły z informacją 

o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach opuszczania zajęć; 

4) po miesiącu nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu w Szkole ucznia, rodzice 

nie podali przyczyn absencji; 

5) rodzice ucznia złożyli pisemną rezygnację z dalszej nauki w Szkole; 

6) nie przestrzega zasad kultury i współżycia w Szkole; 

7) w sposób złośliwy narusza porządek szkolny, niszczy mienie Szkoły, obraża kolegów 

czy pracowników Szkoły. 

3. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczniów rodzicom dziecka  przysługuje 

prawo do wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji. 

4. Procedura odwołania się od decyzji: 

1) od decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły w trybie odwoławczym, można złożyć 

pisemne odwołanie za pośrednictwem Dyrektora Szkoły zgodnie z Kodeksem 

Postępowania Administracyjnego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji; 

2) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania bezzwłocznie przekazuje je wizytatorowi 

Centrum Edukacji Artystycznej. 
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5. Odwołanie przekazane przez Dyrektora lub złożone do wizytatora CEA w regionie 

powinno być bezzwłocznie przekazane do CEA w celu rozpatrzenia, zgodnie 

z kompetencjami, wraz z pisemnym odniesieniem się do zarzutów zawartych w odwołaniu 

oraz dowodami w sprawie. 

6. CEA rozpatruje i przygotowuje projekt decyzji administracyjnej utrzymującej decyzję 

w mocy lub uchylającej decyzję i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia. 
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BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE SZKOŁY 

 

§ 36 

 

1. Ze względu na specyfikę organizacji nauczania, tj. nauczanie indywidualne, szkoła 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w czasie oczekiwania na 

zajęcia. Opiekunowie prawni są zobowiązani do zapewnienia opieki nad swoimi 

dziećmi podczas przerw między zajęciami. 

2. W celu zapewnienia Uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, 

demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej wprowadza się: 

1) zakaz przebywania na terenie szkoły osób obcych, nie będących najbliższą rodziną uczniów; 

2) zakaz wychodzenia podczas trwania zajęć w szkole, poza obszar budynku Szkoły; 

3) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów nie będących wyposażeniem Szkoły, a 

mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych. Przedmioty te będą zabierane 

i zwracane wyłącznie Rodzicom (prawnym opiekunom). 

3. Wszyscy pracownicy Szkoły obowiązani są do ochrony uczniów przed przemocą, 

demoralizacją i uzależnieniami, poprzez niezwłoczne informowanie    Dyrektora Szkoły o 

przebywaniu na terenie posesji Szkoły osób podejrzanych o rozprowadzanie narkotyków 

lub substancji zabronionych, nakłanianie uczniów do picia alkoholu, stosowania 

przemocy, wymuszania pieniędzy lub przedmiotów wartościowych. 

4. Plan ewakuacji szkoły umieszczony jest w widocznym miejscu, w sposób zapewniający 

łatwy dostęp. 

5. Drogi ewakuacji oznaczone są w sposób wyrazisty i trwały. 

6. Dyrektor prowadzi rejestr wypadków.  

 

§ 37 

 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne przedmioty przynoszone do szkoły, ich 

zagubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenia ciała wynikłe z noszenia np. biżuterii. 
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§ 38 

 

6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia dyrektor 

szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę prowadzi szczególny nadzór nad 

pomieszczeniami szkoły oraz terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych 

umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). 

7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku 

pracowników.  

8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których 

w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla 

których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia 

nagrania. 

9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania 

obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w 

wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne 

nie stanowią inaczej. 

10. Dyrektor szkoły przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych 

informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu. 

11. Pomieszczenia i teren monitorowany jest oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za 

pomocą odpowiednich znaków.  

12. Dyrektor szkoły uzgadnia z organem prowadzącym szkołę odpowiednie środki techniczne 

i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych 

uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można 

zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu. 
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ZASADY KORZYSTANIA W SZKOLE Z TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

 

§ 39 

 

1. Uczeń ma prawo do posiadania na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innego    

urządzenia elektronicznego na własną odpowiedzialność. 

2. Uczeń ma zakaz korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 

elektronicznego podczas trwania lekcji chyba, że nauczyciel prowadzący zajęcia wyrazi 

na to zgodę. 

3. Uczeń ma obowiązek podczas trwania lekcji wyciszyć telefon komórkowy. 
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USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI 

 

§ 40 

 

1. Uczniowie Szkoły usprawiedliwiani są przez swoich rodziców. 

2. Usprawiedliwienie ma charakter deklaracji słownej wyrażonej za pomocą rozmowy 

telefonicznej lub bezpośredniego zgłoszenia faktu nieobecności u nauczyciela przedmiotu, 

bądź w sekretariacie Szkoły. Rodzic może pisemnie usprawiedliwić nieobecność ucznia 

ze swojego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu ustalonych terminów. 

3. Jeżeli niemożliwe jest zgłoszenie faktu nieobecności przed zajęciami, ustala się, że 

usprawiedliwienie nieobecności następować będzie bezpośrednio po powrocie ucznia na 

zajęcia szkolne. Uczeń winien przedłożyć usprawiedliwienie pisemne od rodzica. 

4. Nieobecność do 14 dni może usprawiedliwić rodzic (opiekun prawny), nieobecności 

dłuższe wymagają usprawiedliwienia lekarskiego. 

5. Nieobecność ucznia na przesłuchaniu lub egzaminie z instrumentu będzie 

usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym fakcie telefonicznie Szkoły 

najpóźniej w dniu odbywania się przesłuchania lub egzaminu a następnie przedłożenia 

pisemnego usprawiedliwienia. 

6. Uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn nie może 

uczestniczyć w zajęciach, może opuścić teren Szkoły jedynie w towarzystwie swoich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka. 

7. Uczeń nie ma prawa opuścić Szkoły bez pisemnego zezwolenia rodziców (opiekunów 

prawnych) zawierającego oświadczenie, że ponosi wszelką odpowiedzialność za dziecko. 

8. Nauczyciel może w uzasadnionych przypadkach odmówić usprawiedliwienia 

nieobecności ucznia na zajęciach, lecz fakt ten musi być wyjaśniony oraz uzasadniony 

bezpośrednio z zainteresowanym. 

9. Wcześniejsze wyjazdy wakacyjne oraz późniejsze powroty są niedozwolone, 

a w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne, po uprzednim złożeniu podania do 

Dyrektora Szkoły i uzyskania zgody. 
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SKARGI I WNIOSKI 

 

§ 41 

 

Właściwymi do rozpatrywania skarg i wniosków są: 

1. W sprawach dotyczących Dyrektora szkoły: Centrum Edukacji Artystycznej Region 

Dolnośląski. 

2. W sprawach dotyczących nauczycieli i innych pracowników placówki: Dyrektor Szkoły. 

3. Skargi i wnioski dotyczące Dyrektora Szkoły przyjmuje i rozpatruje Wizytator Centrum 

Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego. 

4. Skargi i wnioski w sprawach pracowników Szkoły przyjmuje Dyrektor w formie pisemnej. 

5. W czasie, gdy któraś z wyznaczonych osób jest nieobecna, Dyrektor Szkoły powierza 

realizację czynności innej osobie; wicedyrektorowi.  Osoba przyjmująca skargę lub 

wniosek, jeśli zachodzi taka potrzeba, sporządza protokół przyjęcia skargi lub wniosku. 

6. Wszystkie skargi i wnioski, w tym przyjęcie protokołu, należy zarejestrować w Rejestrze 

Skarg i Wniosków, znajdującym się w sekretariacie Szkoły. Do obowiązków osoby 

prowadzącej rejestr skarg i wniosków należy przygotowanie okresowego sprawozdania ze 

sposobu załatwienia skarg i wniosków. 

 

§ 42 

 

1. Skargi i wnioski, dla których nie można ustalić organu właściwego do ich rozpatrzenia lub 

jeśli z ich treści wynika, że właściwe w sprawie są organy wymiaru sprawiedliwości, w 

terminie 7 dni powinny zostać zwrócone do skarżącego (wnioskodawcy) z odpowiednim 

wyjaśnieniem. 

2. Wszelkie pisma wraz z załącznikami złożone w trybie skargi (wniosku), a nie mające takiego 

charakteru, przekazuje się do uprawnionych osób, powiadamiając o tym nadawcę. 
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3. Artykuły prasowe, notatki i inne opublikowane wiadomości mające znamiona skargi 

(wniosku) są przyjmowane i załatwiane w trybie skarg wyłącznie wtedy, gdy zostały 

przysłane przez ich redakcję. 

4. Skargi i wnioski przesłane do wiadomości placówki rozpatruje wyłącznie ich adresat. 

5. Skargi i wnioski nie zawierające danych osobowych i adresu osób je wnoszących, nie 

należy ewidencjonować ani rozpatrywać. 

6. Jeżeli z treści skargi (wniosku) nie można ustalić jej przedmiotu, należy od wnoszącego zażądać 

złożenia wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 7 dni. Ich brak oznacza, że podmiot ten odstąpił od 

złożenia skargi (wniosku). Należy ten fakt odnotować w rejestrze. 

7. Jeżeli skarga (wniosek) zawiera kilka spraw, a część z nich należy do kompetencji 

placówki, należy kopie tej skargi (wniosku) przesłać do właściwego adresata. 

8. Skargi i wnioski, w tym protokoły ich przyjęć przechowuje się oddzielnie od pozostałych spraw, 

przyjętych i załatwionych w danym roku szkolnym. Wszystkie pisma i dokumenty dotyczące 

określonej skargi (wniosku) powinny znajdować się przy tej skardze. 

9. Zobowiązuje się osoby uczestniczące w procesie rozpatrywania i załatwiania skarg 

(wniosków) do przestrzegania w tym względzie terminów określonych w Kodeksie Prawa 

Administracyjnego. 

10. Nadzór nad organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

sprawuje Dyrektor Szkoły. 
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

§ 43 

 

1. Zadaniem oceniania wewnątrzszkolnego jest gromadzenie informacji o uczniu 

i monitorowanie jego rozwoju. 

2. Ocena poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności  

w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, odbywa się  

w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na 

rozpoznawaniuprzez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu 

przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

a) wymagań określonych w podstawie programowej, efektów kształcenia artystycznego  

i  wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 

b) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  oraz o postępach  

w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach  

    w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
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f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-    

wychowawczej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania                  

przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa  

w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 

b) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 13 ust. 3,  

c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a 

także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe; 

d) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3,  

e) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ; 

 f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

7. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. 

8. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

9. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 

44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 44zb. 
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https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A356
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10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 

niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

 

 

 

§ 44 

 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania; 

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, poprzez wprowadzanie przesłuchań, egzaminów 

klasyfikacyjnych, promocyjnych, poprawkowych, sprawdzianów w ramach oceniania bieżącego; 

3) ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

4) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych idodatkowych zajęć edukacyjnych za  

wyjątkiem oceny ustalonej w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego; 

5) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) pełnej 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

2. W celu zapewnienia rodzicom (prawnym opiekunom) pełnych informacji o postępach 

i trudnościach ucznia w nauce, każdy nauczyciel określa sposób ich przekazywania. 

3. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania formułowane są 

w oparciu o podstawę programową oraz wybrany przez nauczyciela program nauczania. 

4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się na podstawie tej opinii. 

5. Opinia, o której mowa może być wydana uczniowi szkoły artystycznej realizującej 

wyłącznie kształcenie artystyczne nie wcześniej niż w czasie, w którym jednocześnie 

uczęszczał on do klasy IV szkoły podstawowej i nie później niż w czasie, w którym 

jednocześnie uczęszczał do klasy VIII szkoły podstawowej. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A356


58 

 

6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

a) bieżące; 

b) klasyfikacyjne: 

c) śródroczne i roczne, 

d) końcowe. 

7.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

8. Oceny są informacją dla rodziców, dyrekcji Szkoły i nadzoru pedagogicznego o: 

a) efektywności procesu nauczania; 

b) wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem; 

      c) postępach ucznia. 

9.  Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. 

     Na wniosek ucznia lub jego rodziców  udostepniana jest do wglądu dokumentacja  

    dotycząca: 

     a) egzaminu klasyfikacyjnego,  

     b) egzaminu poprawkowego,  

     c) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla, 

    d) oceniania ucznia. 

 

7. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze a co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej 

uczyć. 

8. Nauczyciel w ramach oceniania bieżącego może stosować umowne symbole, w tym plusy i minusy. 

9. Uczniowi klasy pierwszej ocenę śródroczna i końcoworoczną z instrumentu wystawia 

nauczyciel instrumentu głównego. 

10. Ocenę śródroczną z instrumentu głównego dla uczniów klas pozostałych wystawia 

nauczyciel przedmiotu głównego na podstawie przesłuchania. Uwzględnia on uwagi 

i sugestie pozostałych nauczycieli biorących udział w przesłuchaniu. 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A518
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
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11. Ocena roczna z instrumentu głównego dla uczniów klas wyższych niż pierwsza w obu 

cyklach ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego. Przy ustalaniu 

oceny z egzaminu promocyjnego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki zajęć edukacyjno - artystycznych.  

12. Ocenę śródroczną i końcową z przedmiotów dodatkowych wystawia nauczyciel danego przedmiotu. 

13. Ocena końcoworoczna z pozostałych przedmiotów ustalana jest przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia (przedmiot). 

14. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia  

z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub końcową ocenę 

klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. 

15. Laureat konkursu dla uczniów szkół  artystycznych przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6, którego organizatorem jest minister 

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe,   otrzymuje 

odpowiednio z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną 

ocenę klasyfikacyjną, W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena 

jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie 

zwolniony z tego egzaminu. 

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ nieklasyfikowany” albo 

„nieklasyfikowana”. 

 

ZASADY INFORMOWANIA O WYMAGANIACH I OCENACH 

 

§ 45 

 

1. Zebrania rodziców organizowane są na początku roku szkolnego oraz przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W razie konieczności wynikającej 

z bieżącej pracy Szkoły, zebrania mogą być zwoływane w dowolnym terminie. 

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania;  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A29
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=4186#P4186A58
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A6
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A329
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2020&qplikid=1#P1A329


60 

 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

3. Poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców 

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 30 dni 

przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zostają powiadomieni o przewidywanej dla niego ocenie 

niedostatecznej (lub dopuszczającej z odpowiednich przedmiotów) przez Szkołę za pomocą listu 

poleconego. O dotrzymaniu terminu poinformowania decyduje data stempla pocztowego. 

 

 

ZASADY OCENIANIA 

 

§ 46 

 

1. W ocenianiu Wewnątrzszkolnym stosuje się oceny i punktacje wg poniższej tabeli: 

 

oceny (w skrócie) oznaczenia cyfrowe punktacja  

celujący (cel) 6 25 

bardzo dobry (bdb) 5 21-24 

dobry (db) 4 16-20 

dostateczny (dst) 3 13-15 

dopuszczający (dop) 2 11-12 

niedostateczny (ndst) 1 0-10 

 

2. Ocenie podlegają trzy oceny klasyfikacyjne z przedmiotów edukacyjnych: roczna, 

śródroczna i końcowa. 

2. Uczeń otrzymuje roczną ocenę klasyfikacyjną w trybie egzaminu promocyjnego z 

przedmiotu głównego - nie dotyczy klas pierwszych. 

3. Uczeń otrzymuje końcową ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu głównego w trybie egzaminu 
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końcowego. 

9. Ocenami promującymi są wszystkie oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia 

niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

10. W przypadku przedmiotów: 

1) instrument główny,  

2) kształcenie słuchu, 

ocenami promującymi są oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego. 

2.  Ponadto oceny wystawiane są podczas całego semestru. 

3. Ocena jest zawsze jawna. Nauczyciel podaje jej uzasadnienie. 

4. Ocena obejmuje: 

1) umiejętności praktyczne, w tym przesłuchania śródroczne, przesłuchania techniczne, 

popisy, koncerty, konkursy i turnieje instrumentalne, 

2) wypowiedzi ustne, 

3) prace pisemne, 

4) prace terminowe (zadania domowe, referaty), 

5) prace dodatkowe,  

6) umiejętność pracy na lekcji (aktywność), 

7) sprawdziany zewnętrzne i badanie wyników nauczania, w tym przesłuchania Centrum 

Edukacji Artystycznej. 

 

 

 

§ 47 

 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do ustalonej 

oceny, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Odwołanie składa się do Dyrektora Szkoły, który decyduje o uznaniu jego zasadności. 
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3. W przypadku uznania odwołania, Dyrektor Szkoły wyznacza termin sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności ucznia(nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń). Termin egzaminu uzgadnia się z rodzicami albo pełnoletnim uczniem. 

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych 

przeprowadza się w formie, pisemnej, ustnej, praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez 

dyrektora szkoły artystycznej. 

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza komisja, w której skład 

wchodzą: 

1) dyrektor szkoły, albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - 

jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Dyrektor Szkoły może zwolnić nauczyciela z udziału w pracy komisji na jego 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 następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

5. Podstawą do sporządzania pytań są wymagania edukacyjne odpowiadające ocenie, o którą 

ubiega się uczeń. 

6. Ze sprawdzianu wiadomości iumiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający:  

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) zadanialub program artystyczny wykonany podczas sprawdzianu; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. 

9. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu jest ostateczna. 
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10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole artystycznej, w której zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze kończą się w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie później niż do końca 

lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły artystycznej do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

 

§ 48 

 

Poniżej znajdują się wymagania szczegółowe oraz kryteria oceniania ze wszystkich 

przedmiotów. 

 

AKORDEON 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

 umiejętność czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym oraz odnajdowanie na klawiaturze, 

 umiejętność realizacji wartości rytmicznych do szesnastek włącznie, 

 opanowanie artykulacji legato oraz portato ręką prawą oraz portato ręką lewą, 

 opanowanie podkładania palca 1 pod palcami 2 i 3 oraz przekładania palców 2 i 3 nad 

palcem 1, 
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 opanowanie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 

 gra w pozycjach: C, F, G, D - manuał basowy, wykorzystywanie akordów durowych i 

molowych, 

 opanowanie umiejętności utrzymania równego tempa gry – tempo wolne, 

 opanowanie technik płynnego prowadzenia miecha oraz technik i precyzyjnych zmian 

kierunku prowadzenia miecha, 

 opanowanie umiejętności utrzymania stałego natężenia dźwięku – dynamika 

płaszczyznowa, 

 opanowanie elementarnych zasad prowadzenia linii melodycznej, 

 opanowanie gamy durowej C  w obrębie oktawy ręką prawą (dotyczy akordeonu 

klawiszowego), a w guzikowym od jednego rzędu, 

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego minimum 12 utworów/ćwiczeń minimum 

8-taktowych w tym 8 opanowanych pamięciowo. 

Przesłuchania : 

Uczniowie  klasy pierwszej nie biorą udział w egzaminie promocyjnym jedynie w przesłuchaniu 

końcoworocznym (ocenę wystawia nauczyciel prowadzący). 

 

DRUGA KLASA 

 swobodne czytanie nut każdą ręka oddzielnie w kluczu wiolinowym (ręką prawą) oraz 

basowym (ręka lewą) z uwzględnieniem znaków chromatycznych, 

 opanowanie znajomości wartości rytmicznych do szesnastek włącznie, 

 samodzielne rozliczanie wartości rytmicznych nut i pauz w taktach prostych, 

 opanowanie artykulacji legato oraz portato ręką prawą oraz portato ręką lewą, 

 udoskonalenie podkładania i przekładania palców, 

 udoskonalenie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 

 gra w pozycjach : C, F, B, G, D, A, E - manuał basowy, wykorzystywanie akordów 

durowych i molowych oraz septymowych, 

 opanowanie umiejętności utrzymania równego tempa gry – tempo wolne I umiarkowane, 

 doskonalenie techniki prowadzenia miecha, 
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 opanowanie umiejętności utrzymania stałego natężenia dźwięku – dynamika 

płaszczyznowa, 

 opanowanie elementarnych zasad prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia, 

 opanowanie gam durowych C, G, D, F, B  w obrębie dwóch oktaw prawą i lewą ręką 

oddzielnie,      

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego 16 utworów/ćwiczeń, z czego 8 utworów 

powinno być opanowanych pamięciowo. 

 

TRZECIA KLASA 

 ćwiczenie umiejętności czytania nut oburącz, 

 samodzielne rozliczanie wartości rytmicznych nut i pauz w taktach prostych, 

 opanowanie artykulacji non-legato  ręką prawą, 

 opanowanie podkładania i przekładania palców 4 i 1, 

 udoskonalenie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 

 gra w pozycjach : C, F, B, Es, G, D, A - manuał basowy, wykorzystywanie basów 

akordowych durowych, molowych i septymowych, basów w rzędzie tercjowym, 

 opanowanie umiejętności utrzymania równego tempa gry, swobodne granie w tempach  

wolnym i umiarkowanym, 

 doskonalenie techniki prowadzenia miecha, 

 różnicowanie dynamiki płaszczyznowej: p, mf, f , 

 opanowanie elementarnych zasad prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i 

kończenia, 

 opanowanie gam durowych C, G, D, A  F, B, Es  w obrębie dwóch oktaw oburącz, 

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego 12 utworów/ćwiczeń  uwzględniających 

możliwości techniczne i muzyczne ucznia. 

 

CZWARTA KLASA 

 ćwiczenie umiejętności czytania nut oburącz, 
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 samodzielne rozliczanie wartości rytmicznych nut i pauz w taktach prostych, 

 swobodna gra triol oraz synkop, 

 opanowanie artykulacji staccato ręką prawą i lewą, 

 udoskonalenie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 

 udoskonalenie techniki gry melodycznej na manuale basowym, 

 gra w pozycjach : C, F, B, Es, As, G, D, A, E, H, Fis - manuał basowy, wykorzystywanie 

basów akordowych durowych, molowych i septymowych, basów w rzędzie tercjowym, 

 opanowanie umiejętności utrzymania równego tempa gry, swobodne granie w tempach  

wolnym, umiarkowanym i umiarkowanie szybkim, 

 opanowanie umiejętności swobodnej zmiany tempa podczas gry (ritenuto), 

 opanowanie techniki prowadzenia miecha i kierunku jego zmian, 

 różnicowanie dynamiki płaszczyznowej: p, mp, mf, f , 

 opanowanie swobodnej zmiany dynamiki (crescendo, decrescendo), 

 opanowanie zasad prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia, 

 opanowanie gam durowych C, G, D, A, E, F, B, Es, As  w obrębie dwóch oktaw oburącz, 

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego 2 utworów o charakterze polifonicznym 

oraz 10 utworów/etiud  uwzględniających możliwości techniczne i muzyczne ucznia. 

 

 

 

PIĄTA KLASA 

 ćwiczenie umiejętności czytania nut oburącz, 

 samodzielne rozliczanie wartości rytmicznych nut i pauz w taktach prostych, 

 swobodna gra triol oraz synkop, 

 opanowanie artykulacji staccato ręką prawą, 

 udoskonalenie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 
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 gra w pozycjach : C, F, B, Es, As, Des, Ges, G, D, A, E, H, Fis - manuał basowy, wykorzystywanie basów 

akordowych durowych, molowych, septymowych i zmniejszonych, umiejętność gry nietypowych układów 

basowo akordowych, 

 utrzymanie równego tempa gry, swobodne granie w tempach  wolnym, umiarkowanym i szybkim, 

 opanowanie umiejętności swobodnej zmiany tempa podczas gry (ritenuto i accelerando), 

 swobodne opanowanie techniki prowadzenia miecha i kierunku jego zmian, 

 różnicowanie dynamiki płaszczyznowej: p, mp, mf, 

 opanowanie swobodnej zmiany dynamiki (crescendo, decrescendo), 

 opanowanie zasad prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia, 

 opanowanie gam durowych C, G, D, A, E, H, F, B, Es, As Des w obrębie dwóch oktaw oburącz, 

 opanowanie trójdźwięków tonicznych durowych w obrębie dwóch oktaw oburącz, 

 opanowanie techniki repetycji palcowej – prawa ręka zmienna aplikaturą, 

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego 2 utworów o charakterze polifonicznym, 1 utworu 

cyklicznego oraz 5 utworów/etiud uwzględniających możliwości techniczne i muzyczne ucznia, 

SZÓSTA KLASA 

 ćwiczenie umiejętności czytania nut oburącz, 

 samodzielne rozliczanie wartości rytmicznych nut i pauz w taktach prostych i złożonych, 

 swobodna gra triol oraz synkop, 

 opanowanie artykulacji staccato ręką prawą i lewą, 

 udoskonalenie techniki akompaniamentu akordowego ręką lewą, 

 gra we wszystkich pozycjach manuału basowego, 

 utrzymanie równego tempa gry, swobodne granie w tempach  wolnym, umiarkowanym i szybkim, 

 opanowanie umiejętności swobodnej zmiany tempa podczas gry (ritenuto i accelerando), 

 swobodne prowadzenie miecha i precyzyjna zmiana kierunku jego prowadzenia 

uwzględniające frazowanie, 

 opanowanie wszystkich aspektów dynamiki, 

 opanowanie zasad prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia, 
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 opanowanie gry akordowej w prawej ręce, 

 opanowanie techniki repetycji palcowej – prawa ręka, 

 zrealizowanie w ciągu całego roku szkolnego 2 utworów polifonicznych, 2 utworów cyklicznych 

oraz 4 utworów/etiud  uwzględniających możliwości techniczne i muzyczne ucznia. 

 

MINIMUM PROGRAMOWE cykl 4-letni 

Uczniowie cyklu czteroletniego realizują program nauczania obowiązujący w cyklu 6 - letnim z klasy wyższej tj.: 

 Klasa I/4 - materiał nauczania klasy I i II/6, 

 Klasa II/4 - materiał nauczania klasy III i IV/6, 

 Klasa III/4 - materiał nauczania klasy V/6, 

 Klasa IV/4 - materiał nauczania klasy VI/6. 

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  
 

BARDZO DOBRY – uczeń musi wykonać program z pamięci. Wykonanie nie może budzić żadnych 

zastrzeżeń co do elementów wykonawczo interpretacyjnych (postawa; aparat gry; aspekty techniczne 

dotyczące pracy palców, miecha; umiejętność frazowania i oddania charakteru utworu wraz z jego 

stylistyką). Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym. 

 

DOBRY - uczeń musi wykonać program z pamięci. Wykonanie powinno cechować się poprawnością 

poszczególnych elementów techniczno-interpretacyjnych. Dopuszcza się drobne błędy tekstowe, 

uchybienia we frazowaniu, dynamice lub artykulacji. Mankamenty gry powinny charakteryzować się 

jednak przypadkowością ewentualnie naturalnymi predyspozycjami ucznia do popełniania drobnych 

błędów. Wykonanie nie może w żadnym przypadku charakteryzować się ewidentnym brakiem nakładu 

pracy i starań ucznia. Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym. 

Nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu. 

 

DOSTATECZNY – uczeń musi wykonać program z pamięci. Dopuszcza się pomyłki tekstowo pamięciowe. 

Wykonanie charakteryzuje się małym nakładem pracy, niedbałością o elementy dzieła muzycznego, przeciętną 

techniką palców i miecha. Zastrzeżenia budzi także strona muzyczna, gra jest bez polotu, charakteru i zachowania 
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stylistyki. Mankamenty gry są widoczne w każdym utworze i wynikają przede wszystkim ze słabszych 

predyspozycji ucznia nie zaś z jego braku pracy. Wszystkie minusy prezentacji na ocenę „dostateczny” nie mogą 

jednak rokować na przyszłość problemów z utrzymaniem tej oceny w latach następnych. Ponadto uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym. 

 

DOPUSZCZAJĄCY – uczeń nie opanował programu pamięciowo. Wykonanie cechuje duża ilość 

błędów pamięciowo tekstowych. Widoczne są ewidentne braki w technice gry i pozostałych elementach 

interpretacyjno-wykonawczych. Uczeń nie radzi sobie zupełnie z poprawną pracą miecha, frazą i 

dynamiką. Nie umie i nie rozumie uwarunkowań stylistycznych utworu. Umiejętności ucznia są 

niewystarczające by mógł być promowany do następnej klasy. Uczeń nie zrealizował w pełni materiału 

przewidzianego w danej klasie. Nie rokuje nadziei na opanowanie programu nauczania co uniemożliwia 

mu kontynuacje kształcenia. 

 

NIEDOSTATECZNY – uczeń nie jest w stanie zaprezentować programu z pamięci. Wykonanie 

pozbawione jest jakiejkolwiek poprawności na wszystkich płaszczyznach wykonawstwa muzycznego. 

Uczeń nie zrealizował nawet 50% zadanego materiału w danym roku. Nie rokuje nadziei na opanowanie 

programu nauczania, co uniemożliwia mu kontynuacje kształcenia w szkole muzycznej. 

 

 

 

FORTEPIAN GŁÓWNY 

 

MINIMUM PROGRAMOWE 

 

 
PIERWSZA KLASA:  

• Potrafi wymienić i określić podstawowe części fortepianu i mechanizmu gry (młoteczki, 

tłumiki)  

• Zna klawiaturę i nazwy klawiszy  

• Zna najbardziej charakterystyczne cechy brzmienia fortepianu (zanikanie dźwięku po 

uderzeniu w klawisze, różnice w brzmieniu)  

• Potrafi odczytać nuty w kluczu wiolinowym i basowym (przynajmniej oktawę razkreślną  

i małą)  

• Zna podstawowe wartości rytmiczne (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka oraz szesnastka) 

oraz przyporządkowane im pauzy,  

• Zna przedłużanie wartości nutowej poprzez kropkę przy nucie, łuk (nuta legowana), fermatę,  
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• Operuje podstawowym nazewnictwem notacji muzycznej: metrum, takt, kreska taktowa, 

podwójna kreska taktowa, pięciolinia, akolada  

• Poznaje krzyżyk, bemol, kasownik (znaki przykluczowe, znaki przygodne) zna ich działanie, 

a także nazewnictwo podwyższonych bądź obniżonych dźwięków,  

• Stosuje znak repetycji, volty, da capo al fine,  

• Stosuje odpowiednią aplikaturę (zapisaną w nutach, bądź podpowiedzianą przez nauczyciela),  

• Zna podstawowe oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne, agogiczne i interpretacyjne (w tym 

oznaczenia włoskie)  

• Opanowuje podstawową artykulację: portato, legato i staccato,  

• Potrafi podkładać 1 palec przy grze legato,  

• Potrafi utrzymać równe tempo gry  - wolne,  

• Zna elementarną zasadę prowadzenia linii melodycznej. 

DRUGA KLASA: 

• posiada podstawowe wiadomości z historii fortepianu (jego poprzednicy, zasada mechanizmu 

klawesynu),  

• zna nazwy i zasadę działania pedałów fortepianu (prawego oraz una corda),  

• poznaje nazewnictwo oktaw (rejestr fortepianu),  

• dostrzega zależność głośności i długości dźwięku od grubości strun,  

• zna podstawowe interwały (do oktawy),  

• zna gamy durowe do 3 znaków chromatycznych,  

• zna składowe triady harmonicznej i potrafi ją budować – kadencja przy gamach,  

• poznaje synkopę, oraz triolę,  

• poznaje podwójny krzyżyk oraz kasownik,  

• stosuje przenośniki oktawowe,  

• potrafi zagrać przednutkę (krótką, i długą),  

• poznaje więcej oznaczeń muzycznych określających dynamikę, artykulację, agogikę,  

i interpretację (w tym oznaczenia włoskie),  

• posiada swobodę, w czytaniu nut każdą ręką oddzielnie w kluczu wiolinowym oraz basowym 

z uwzględnieniem znaków chromatycznych,  
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• samodzielnie rozlicza wartości rytmiczne nut i pauz w taktach prostych,  

• ćwiczy poznane artykulacje przy użyciu luźnego i poprawnego aparatu gry,  

• doskonali technikę palcową, a także ćwiczy dwudźwięki i trójdźwięki,  

• opanowuje elementarne zasady prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia,  

• ćwiczy wiadomości poznane w poprzednim roku nauczania. 

TRZECIA KLASA:  

• ćwiczy umiejętność czytania nut oburącz w dwóch kluczach jednocześnie (zna zasadę 

czytania nut a vista)  

• samodzielnie rozlicza wartości rytmiczne nut i pauz w taktach prostych,  

• poznaje artykulację non legato,  

• poznaje akord septymowy,  

• poznaje gamę mollową (harmoniczną oraz melodyczną), oraz gamę chromatyczną,  

• opanowuje trójdźwięki i ich przewroty,  

• potrafi odnaleźć gamy pokrewne gam to 5-ciu znaków,  

• gra gamy durowe do 5-ciu znaków i mollowe do 3-ech znaków wraz z pasażami i kadencją,  

• potrafi odliczyć przedtakt,  

• poznaje nieregularne podziały rytmów,  

• potrafi zamieniać ręce podczas grania (mano destra  i mano sinistra),  

• poznaje podstawowe oznaczenia ornamentacji w utworach: przednutka, tryl, mordent, 

obiegnik, arpeggio,  

• poznaje zasady odpowiedniego palcowania,  

• poznaje nowe oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne, agogiczne i interpretacyjne (w tym 

oznaczenia włoskie),  

• rozpoznaje i wskazuje cechy charakterystyczne budowę formalnej utworów takich jak: ABA, 

forma sonatowa, rondo, wariacje, etiuda,  

• wie co to jest polifonia i gra ją prawidłowo,  

• opanowuje umiejętność utrzymania równego tempa gry, swobodnie gra w tempie wolnym  

i umiarkowanym,  
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• swobodnie operuje dynamiką od piano do forte,  

• zna i stosuje elementarne zasady prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia,  

• ćwiczy wiadomości poznane w poprzednich lata nauczania. 

CZWARTA KLASA: 

• ćwiczy umiejętność czytania nut oburącz,  

• samodzielnie rozlicza wartości rytmiczne nut i pauz w taktach prostych,  

• swobodna gra triol oraz synkop,  

• doskonalenie swobodnego posługiwania się poznanymi artykulacjami (często dwoma 

różnymi na raz),  

• opanowuje umiejętność utrzymania równego tempa gry oraz swobodnie gra w tempach: 

wolnym, umiarkowanym i umiarkowanie szybkim,  

• swobodnie zmienia tempo podczas grania (rit., rall., allargando, accelerando, itp.),  

• swobodnie operuje zakresem dynamicznym od pp do ff oraz zmianą dynamiki podczas gry 

(cresc., decresc., dim.),  

• opanowuje rodzaje pedalizacji,  

• gra wszystkie gamy durowe i mollowe do 5-ciu znaków przy kluczu, gra je rozbieżnie  

i poznaje technikę wykonawstwa gam w interwale tercji oraz decymy,  

• poznaje interwały powyżej oktawy: nonę, decymę,  

• rozpoznaje i wskazuje cechy charakterystyczne epoki, stylu oraz kompozytora 

wykonywanych utworów, np. faktura homofoniczna w utworach klasycznych, oddech  

w romantycznej frazie, itp.,  

• ćwiczy wiadomości poznane w poprzednich latach nauczania. 

PIĄTA KLASA:  

• ćwiczy umiejętność czytania nut oburącz,  

• samodzielnie rozlicza wartości rytmiczne nut i pauz w taktach prostych,  

• swobodna gra triol i synkop,  

• opanowuje umiejętność utrzymania równego tempa gry, a także swobodnie gra w tempach: 

wolnym, umiarkowanym i szybkim  

• opanowuje umiejętność swobodnej zmiany tempa podczas gry (m.in. ritenuto i accelerando),  
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• pracuje nad doskonaleniem techniki palcowej i prawidłowego operowania aparatem gry,  

• potrafi posługiwać się dynamiką w zakresie: od pianissimo do fortissimo, a także jej płynną 

zmianą podczas gry (np. diminuendo),  

• opanowuje zasady prawidłowego prowadzenia fraz oraz jej rozpoczęcia i kończenia,  

• gra gamy durowe i mollowe do 5-ciu znaków (durowe i mollowe) wraz z pasażami, kadencją, 

w odmianie tercji i decymy, oraz gra gamę chromatyczną,  

• poznaje technikę repetycji palcowej,  

• poznaje akord nonowy,  

• poznaje zasadę transpozycji na prostych melodiach,  

• zna różne rodzaje polifonii, potrafi je przeanalizować (odnaleźć temat, kontrapunkt, łącznik),  

• potrafi stosować cechy charakterystyczne dla danej epoki, stylu, bądź kompozytora,  

• ćwiczy wiadomości poznane w poprzednich latach nauczania. 

SZÓSTA KLASA: 

• ćwiczy umiejętność czytania nut oburącz,  

• samodzielnie rozlicza wartości rytmiczne nut i pauz w taktach prostych i złożonych,  

• doskonali swobodną grę poznanymi artykulacjami przy operowaniu luźnego i prawidłowego 

aparatu gry,  

• poprawnie gra homofonię i polifonię,  

• opanowuję umiejętność utrzymania równego tempa gry, swobodnie gra w tempach: wolnym, 

umiarkowanym i szybkim,  

• swobodnie zmienia tempo i dynamikę podczas wykonywania utworów,  

• operuje pełnym zakresem dynamicznym od ppp fo fff ,  

• opanowuje zasady prawidłowego prowadzenia frazy oraz jej rozpoczynania i kończenia, 

rozplanowuje także konstrukcję utwory (potrafi określić punkt kulminacyjny),  

• swobodne posługiwanie się techniką palcową, wykonywanie dwudźwięków, trójdźwięków, 

czterodźwięków,  

• potrafi stosować różnego rodzaju ozdobniki muzyczne,  

• potrafi oddać charakter danej epoki, stylu czy konkretnego kompozytora,  

• ćwiczy wiadomości poznane w poprzednich latach nauczania. 
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KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

 

BARDZO DOBRY: uczeń musi wykonać program z pamięci. Wykonanie nie może budzić 

żadnych zastrzeżeń odnośnie elementów interpretacyjno-wykonawczych (postawa przy 

instrumencie, aparat gry, technika palcowa, pedalizacja, umiejętność frazowania, a także 

oddania charakteru utworu oraz stylistyki danej epoki). Ponadto uczeń musi zrealizować  

w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym.   

DOBRY: uczeń musi wykonać program z pamięci. Wykonanie powinno cechować się 

poprawnością poszczególnych elementów techniczno-interpretacyjnych. Dopuszcza się 

drobne błędy tekstowe, uchybienia we frazowaniu, dynamice lub artykulacji. Mankamenty 

gry powinny charakteryzować się jednak przypadkowością, ewentualnie naturalnymi 

predyspozycjami ucznia do popełniania drobnych błędów. Wykonanie utworów nie może  

w żadnym przypadku charakteryzować się ewidentnym brakiem nakładu pracy i starań 

ucznia. Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym. 

Nie przewiduje się problemów w dalszym kształceniu. 

DOSTATECZNY: uczeń musi wykonać program z pamięci. Dopuszcza się pomyłki 

tekstowo-pamięciowe. Wykonanie charakteryzuje się małym nakładem pracy, niedbałością  

o elementy dzieła muzycznego, przeciętną techniką palcową. Zastrzeżenia budzi także strona 

muzyczna utworów, gra jest bez charakteru oraz zachowania stylistyki. Mankamenty gry są 

widoczne w każdym utworze i wynikają przede wszystkim ze słabszych predyspozycji 

ucznia, nie zaś z braku jego pracy. Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni materiał zadany 

w danym roku szkolnym.  

DOPUSZCZAJĄCY: uczeń nie opanował programu pamięciowo. Wykonanie cechuje duża 

ilość błędów pamięciowo-tekstowych. Widoczne są ewidentne braki w technice gry  

i pozostałych elementów interpretacyjno-wykonawczych. Uczeń nie radzi sobie zupełnie  

z pedalizacją, frazą i dynamiką. Nie umie i nie rozumie uwarunkowań stylistycznych utworu. 

Umiejętności ucznia są niewystarczające by mógł być promowany do następnej klasy. Uczeń 

nie zrealizował w pełni materiału przewidzianego w danej klasie. Nie ma widocznej nadziei 

na opanowanie programu nauczania co uniemożliwia mu kontynuowanie kształcenia.   

NIEDOSTATECZNY: uczeń nie jest w stanie zaprezentować programu z pamięci. 

Wykonanie pozbawione jest jakiejkolwiek poprawności na wszystkich płaszczyznach 

wykonawstwa muzycznego. Uczeń nie zrealizował nawet 50% zadanego materiału w danym 
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roku. Nie przejawia nadziei na opanowanie programu nauczania, co uniemożliwia mu 

kontynuację kształcenia w szkole muzycznej. 

 

FORTEPIAN DODATKOWY 

MINIMUM PROGRAMOWE 

 

PIERWSZY ROK NAUCZANIA 

 wymienianie oraz określanie poszczególnych części fortepianu,  

 rozpoznawanie klawiszy i oktaw oraz znajomość możliwości brzmieniowych 

fortepianu, 

 prawidłowa postawa przy instrumencie: ułożenie rąk na klawiaturze, ustawienie nóg, 

wysokość siedzenia oraz pozycja dłoni i palców,  

 znajomość podstaw notacji w kluczu muzycznym z uwzględnieniem 

przyporządkowywania  nut jako zapisu graficznego właściwym klawiszom,  

 prawidłowe odczytywanie rytmu oraz znaków chromatycznych (krzyżyk bemol, 

kasownik), 

 znajomość podstawowego zapisu graficznego artykulacji, dynamiki, agogiki, 

 opanowanie artykulacji: portato, legato, staccato, 

 rozwijanie techniki palcowej w stopniu podstawowym, 

 czytanie a vista prostych utworów każdą ręką osobno w kluczu wiolinowym  

i basowym, 

 granie na 4 ręce z nauczycielem lub innym uczniem łatwych utworów. 

DRUGI ROK NAUCZANIA 
 

 utrwalenie wiadomości z poprzedniej klasy, 

 dalsze kształtowanie prawidłowej postawy przy instrumencie  

z zachowaniem swobody przegubów oraz koordynacji i niezależności rąk, 

 dalsze rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi rodzajami artykulacji,  

 pogłębianie umiejętności samodzielnego i bezbłędnego odczytywania tekstu nutowego 

w kluczach wiolinowym i basowym,  
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 dalszy rozwój techniki palcowej, 

 próby rozplanowania i realizacji zróżnicowanej dynamiki w prezentowanych utworach, 

 rozwijanie umiejętności czytania a vista prostych utworów, 

 granie na 4 ręce z nauczycielem lub innym uczniem. 

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

BARDZO DOBRY: uczeń musi wykonać minimum jeden utwór z pamięci. Wykonanie nie 

może budzić żadnych zastrzeżeń odnośnie elementów interpretacyjno-wykonawczych 

(postawa przy instrumencie, aparat gry, technika palcowa, umiejętność frazowania, a także 

oddania charakteru utworu oraz stylistyki danej epoki). Ponadto uczeń musi zrealizować  

w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym.   

DOBRY: uczeń musi wykonać jeden utwór z pamięci. Wykonanie powinno cechować się 

poprawnością poszczególnych elementów techniczno-interpretacyjnych. Dopuszcza się drobne 

błędy tekstowe, uchybienia we frazowaniu, dynamice lub artykulacji. Mankamenty gry 

powinny charakteryzować się jednak przypadkowością, ewentualnie naturalnymi 

predyspozycjami ucznia do popełniania drobnych błędów. Wykonanie utworów nie może  

w żadnym przypadku charakteryzować się ewidentnym brakiem nakładu pracy i starań ucznia. 

Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym.  

DOSTATECZNY: uczeń powinien wykonać jeden utwór z pamięci. Dopuszcza się pomyłki 

tekstowo-pamięciowe. Wykonanie charakteryzuje się małym nakładem pracy, niedbałością  

o elementy dzieła muzycznego, przeciętną techniką palcową. Zastrzeżenia budzi także strona 

muzyczna utworów, gra jest bez charakteru oraz zachowania stylistyki. Mankamenty gry są 

widoczne w każdym utworze i wynikają przede wszystkim z małego nakładu pracy oraz braku 

starań ucznia, nie zaś z jego słabszych predyspozycji. Ponadto uczeń musi zrealizować w pełni 

materiał zadany w danym roku szkolnym.  

DOPUSZCZAJĄCY: uczeń nie opanował programu pamięciowo. Wykonanie cechuje duża 

ilość błędów pamięciowo-tekstowych. Widoczne są ewidentne braki w technice gry  

i pozostałych elementów interpretacyjno-wykonawczych. Uczeń nie radzi sobie zupełnie  

z frazą i dynamiką. Nie umie i nie rozumie uwarunkowań stylistycznych utworu. Umiejętności 

ucznia są niewystarczające by mógł być promowany do następnej klasy. Uczeń nie zrealizował 

w pełni materiału przewidzianego w danej klasie.    

NIEDOSTATECZNY: uczeń nie jest w stanie zaprezentować programu z pamięci. 

Wykonanie pozbawione jest jakiejkolwiek poprawności na wszystkich płaszczyznach 
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wykonawstwa muzycznego. Uczeń nie zrealizował nawet 50% zadanego materiału w danym 

roku. Nie przejawia nadziei na opanowanie programu nauczania, co uniemożliwia mu 

kontynuację kształcenia w szkole muzycznej. 

 

 

 

 

 

 

FLET 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe,  

-  skala od d1- d3 , 

-  gama durowa i trójdźwięk toniczny,  

-  minimum 8 ćwiczeń lub etiud,  

-  minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem 
 

 

DRUDA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe do dwóch znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

-  gama molowa harmoniczna, trójdźwięk, 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem 
 

 

TRZECIA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 
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-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

-  gama molowa harmoniczna i melodyczna, trójdźwięk toniczny, 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem (dopuszczalne również części utworów 

cyklicznych) 
 

CZWARTA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe i molowe (harmoniczne i melodyczne) do trzech znaków przykluczowych, 

trójdźwięki, tercje, 

-  gama chromatyczna 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (dopuszczalne również części 

utworów cyklicznych) 
 

PIĄTA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy majorowe i minorowe (harmoniczne i melodyczne) do czterech znaków 

przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

-  gama chromatyczna, dominanta septymowa w gamie durowej i czterodźwięk zmniejszony 

w gamie molowej 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (lub 2 utwory solowe lub z 

akompaniamentem i 4 części sonaty barokowej) 
 

 

SZÓSTA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe i molowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach 

minorowych, 

-  gama chromatyczna, 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 3 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (lub 2 utwory solowe lub z 

towarzyszeniem fortepianu i 2 części sonaty barokowej), 

-  minimum 2 części sonaty barokowej 
 

 



79 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

 

PIERWSZA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  skala od d1- f3, 

-  gamy majorowe do dwóch znaków przykluczowych, trójdźwięk toniczny, tercje, 

-  minimum 8 ćwiczeń lub etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem 
 

 

DRUDA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe,  

-  gamy durowe do trzech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

-  gama molowa harmoniczna i melodyczna, trójdźwięk toniczny, 

-  minimum 8 etiud,  

-  minimum 4 utwory solowe lub z akompaniamentem (dopuszczalne również części utworów 

cyklicznych) 
 

TRZECIA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe i molowe (harmoniczne i melodyczne) do trzech znaków przykluczowych, 

trójdźwięki, tercje, 

-  gama chromatyczna, dominanta septymowa w gamie durowej i czterodźwięk zmniejszony 

w gamie molowej 

-  minimum 8 etiud, 

-  minimum 4 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (lub 2 utwory solowe lub z 

akompaniamentem i 4 części sonaty barokowej) 
 

 

CZWARTA KLASA 
 

Obowiązujące minimum wymagań programowych: 

 

-  ćwiczenia oddechowe, 

-  gamy durowe i molowe do czterech znaków przykluczowych, trójdźwięki, tercje, 

dominanta septymowa w gamach durowych, czterodźwięk zmniejszony w gamach 

minorowych, 

-  gama chromatyczna, 

-  minimum 8 etiud, 
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-  minimum 3 utwory solowe lub z towarzyszeniem fortepianu (lub 2 utwory solowe lub z 

towarzyszeniem fortepianu i 2 części sonaty barokowej), 

-  minimum 2 części sonaty barokowej 
 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

 
 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

 

 

 

 

Stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

 

-  dokładnie opanował zaplanowany materiał nauczania (praktyczny i teoretyczny), potrafi 

stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania różnych zadań i problemów 

-  na lekcjach jest aktywny 

-  samodzielnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć 

-  uczestniczy w konkursach, przesłuchaniach, koncertach i audycjach szkolnych 

 

Stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który: 

-  opanował wymagania edukacyjne w stopniu pozwalającym sprawnie rozwiązywać typowe 

problemy wykonawcze 

-  samodzielnie rozwiązuje problemy nie wykraczające poza program nauczania 

-  jest aktywny na zajęciach, sprawnie realizuje polecenia nauczyciela podczas zajęć 

-  pracuje systematycznie 

-  uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych 

 

Stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

 

-  opanował podstawowe umiejętności i wiadomości nie przekraczające wymagań 

edukacyjnych  

-  rozwiązuje problemy typowe o niewielkim stopniu trudności 

-  na lekcjach śledzi uważnie ich przebieg i sygnalizuje występujące trudności w zrozumieniu 

materiału 

-  do zajęć przygotowuje się w miarę systematycznie 

-  uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych 

 

Stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który: 

 

-  słabo opanował materiał praktyczny i teoretyczny 

-  nie potrafi rozwiązywać problemów typowych, rozwiązuje problemy proste 
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-  uważa na lekcjach i stara się w maksymalnym stopniu zrozumieć i opanować wymagania 

edukacyjne danej klasy 

-  w ramach pracy domowej słabo przygotowuje się do zajęć 

-  opuszcza zajęcia lub stale się spóźnia 

-  podczas audycji czy koncertów wypada słabo 

 

Stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który: 

 

-  wykazuje brak opanowania wiadomości i umiejętności podstawowych 

-  ma braki w opanowaniu materiału tak duże, że uniemożliwiają dalsze uczenie 

-  nie potrafi rozwiązywać problemów o elementarnym stopniu trudności i nie jest w stanie 

przygotować żadnej pracy domowej 

-  opuszcza zajęcia i nie uczestniczy w koncertach i audycjach szkolnych. 

 

 

Forma egzaminów promocyjnych i dyplomowych oraz przesłuchań i kryteria oceniania 

zostały opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

Poziom trudności wyżej wymienionego materiału wymaga dostosowania go do umiejętności i 

potrzeb ucznia. Wybór literatury należy do nauczyciela. 
 

 

 

 

GITARA 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

 

PIERWSZA KLASA 
 

- zapoznanie z gitarą, jej budową, nazewnictwem poszczególnych części oraz akcesoriami 

niezbędnymi w procesie kształcenia (podnóżek lub podgitarnik, struny, tuner, kamerton, 

metronom itp.); 

- nauczenie prawidłowego sposobu trzymania gitary, uwzględniającego wzrost i budowę 

ciała ucznia (dobór gitary o odpowiedniej wielkości, podgitarnika lub podnóżka, krzesła 

o odpowiedniej wysokości); 

- omówienie prawidłowej postawy przy instrumencie  

- odpowiednie ułożenie ciała w trakcie gry 

- ustawienie prawej ręki, wykształcenie prawidłowego sposobu uderzenia w struny 

techniką tirando 
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- ustawienie lewej ręki, odpowiednie ułożenie palców na gryfie, precyzyjne przyciskanie 

strun, sposoby świadomego rozluźniania ręki; 

- nauczenie podstaw notacji muzycznej (pięciolinia, klucz wiolinowy, oznaczenia strun, 

palców, wartości nut i pauz od całej nuty do ósemek włącznie, oznaczenia metrum); 

- uświadomienie uczniowi istoty strojenia instrumentu; 

- umiejętność odczytywania a’vista prostych ćwiczeń 

- znajomość dźwięków na gryfie do III progu włącznie; 

- wprowadzenie dynamiki – piano, forte; 

- Rozwijanie umiejętności uczenia się na pamięć krótkich ćwiczeń 

- Zapoznanie się z techniką arpeggio oraz rozwijanie umiejętności wykonywania 

prostych utworów daną techniką  

 

DRUGA KLASA 

 
- utrwalanie umiejętności prawidłowego sposobu trzymania gitary przy zachowaniu 

odpowiedniego układu rąk, ewentualne korekty; 

-  rozwijanie umiejętności mądrego i efektywnego ćwiczenia w domu  

- praca nad dokładnością i precyzją lewej ręki oraz sposobem wydobycia dźwięku 

(prawidłowe ruchy palców prawej ręki); 

- rozwijanie umiejętności czytania nut, wprowadzenie szesnastek oraz znaków 

chromatycznych, utrwalanie dźwięków w I pozycji, nauka układu dźwięków na gryfie 

do V progu włącznie; 

- rozwijanie umiejętności technicznych – rozszerzenie techniki arpeggio, dwudźwięki  

i trójdźwięki 

- nabycie umiejętności łączenia dźwięków melodii; 

- stworzenie w wyobraźni ucznia pięknego dźwięku; 

- rozwijanie umiejętności wyeksponowania głosu melodycznego; 

- przygotowanie i pierwsze próby wykonania chwytu „ małe barre 

- wprowadzanie nowych pojęć dynamicznych mp, mf, crescendo, decrescendo, 

diminuendo  

- wprowadzenie zmian pozycji; 

- znajomość gamy: C-dur 
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TRZECIA KLASA 
 

- doskonalenie technik: arpeggio, małe barré, dwudźwięki, trójdźwięki; 

- wprowadzenie techniki legato 

-  rozszerzenie możliwości interpretacyjnych poprzez wprowadzenie nowych pojęć: 

rallentando, accellerando,  fraza, kulminacja  

-  doskonalenie zmian pozycji  

- wprowadzenie uderzenia apoyando; 

- zapoznanie ze sposobem wykonania i notacją flażoletów naturalnych; 

-  próby samodzielnego opalcowania fragmentów ćwiczeń  

- rozszerzenie możliwości dynamicznych ucznia poprzez wprowadzenie dynamiki: ff – pp  

- Utrwalanie znajomości dźwięków na gryfie do V progu,  

- doskonalenie techniki gry arpeggio w szybszych tempach i techniki gamowej  

- dbałość o czystość i szlachetność wydobywanych dźwięków 

- doskonalenie umiejętności frazowania; 

- znajomość i rozumienie podstawowych oznaczeń agogicznych; 

- znajomość gam durowych: C – dur, G – dur oraz a - moll  

- znajomość podstawowych akordów; 

- doskonalenie umiejętności strojenia gitary przy użyciu tunera. 

 

CZWARTA KLASA 
 

- doskonalenie poznanych technik gitarowych: arpeggio, legato, barré, zmiany pozycji, 

flażolety naturalne; 

- wprowadzenie wibracji; 

- wykształcenie umiejętności tłumienia dźwięków; 

- ćwiczenie trudniejszych wariantów rytmicznych 

- czytanie nut w obrębie całej skali instrumentu; 

- czytanie a vista prostych utworów jednogłosowych; 

- operowanie dynamiką od piano do forte, crescendo i diminuendo; 

- realizacja oznaczeń agogicznych; 

- doskonalenie umiejętności frazowania; 
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- praca nad swobodną i świadomą interpretacją poprzez odpowiednie  frazowanie, oraz 

budowanie napięcia i kulminacji w utworze  

- wprowadzenie pojęcia kolorystyki i pierwsze próby zmiany barwy dźwięków poprzez 

zmianę rejestru  

- Rozwijanie znajomości podstawowych akordów  

- doskonalenie chwytu barre oraz ogólnej zdolności chwytowej ruchliwości i 

elastyczności lewej ręki 

- wprowadzenie pojęcia przednutki 

- Znajomość gam  durowych : C,G, D oraz molowych: a,e  

 

 

PIĄTA KLASA 
 

- doskonalenie poznanych technik gitarowych; 

- doskonalenie umiejętności koordynacji pracy rąk; 

- wprowadzenie techniki tremolo; 

- rozwijanie biegłości palcowej obu rąk oraz niezależności palców; 

- doskonalenie umiejętności czytania nut w obrębie całej skali instrumentu; 

- Rozwijanie umiejętności czytania a vista prostych utworów  

- doskonalenie umiejętności samodzielnego ćwiczenia i korekty własnych błędów; 

- doskonalenie umiejętności wibracji; 

- zapoznanie ze sposobem wykonania i notacją flażoletów sztucznych; 

- realizacja podstawowych ozdobników; 

- doskonalenie umiejętności artykulacyjnych; 

- wprowadzenie pojęcia różnic stylistycznych pomiędzy różnymi okresami w muzyce  

- Rozwijanie gry apoyando  

- zapoznanie z budową allegra sonatowego, wybranymi częściami suity; 

- doskonalenie umiejętności strojenia gitary; 

- Znajomość gam durowych: C,G,D,A oraz molowych: a,e,h 

 

SZÓSTA KLASA 
 

- doskonalenie poznanych technik gitarowych oraz środków wyrazu artystycznego, 

zwrócenie szczególnej uwagi na elementy wymagające dopracowania; 
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- rozwijanie biegłości palcowej, niezależności palców oraz koordynacji pracy obu rąk; 

- praca nad jakością i barwą dźwięku, doskonalenie umiejętności zmiany barwy; 

- doskonalenie umiejętności interpretacyjnych; 

- pogłębianie wiedzy o różnicach stylistycznych pomiędzy utworami z różnych epok 

muzycznych; 

- doskonalenie umiejętności czytania a vista, samodzielnego opracowywania utworów, 

świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów; 

- utrwalenie gam oraz podstawowych akordów. 

- wprowadzenie techniki grania flażoletów sztucznych  

- ugruntowanie poznanych wiadomości z zakresu podstawowej wiedzy Wykonawczej 

- Znajomość gam durowych: C,G,D,A,E oraz molowych: a,e,h,fis 

 

 

 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

 

 

PIERWSZA KLASA 

 

 
- zapoznanie z gitarą, jej budową, nazewnictwem poszczególnych części oraz akcesoriami 

niezbędnymi w procesie kształcenia (podnóżek lub podgitarnik, struny, tuner, kamerton, 

metronom itp.); 

- nauczenie prawidłowego sposobu trzymania gitary, uwzględniającego wzrost i budowę 

ciała ucznia (dobór gitary o odpowiedniej wielkości, podgitarnika lub podnóżka, krzesła 

o odpowiedniej wysokości); 

- ustawienie prawej ręki, wykształcenie prawidłowego sposobu uderzania w struny 

techniką tirando 

- nauczenie grania palcami prawej ręki na przemian techniką tirando; 

- ustawienie lewej ręki, odpowiednie ułożenie palców na gryfie, precyzyjne przyciskanie 

strun, sposoby świadomego rozluźniania ręki; 

- nauczenie podstaw notacji muzycznej (pięciolinia, klucz wiolinowy, oznaczenia strun, 

palców, wartości nut i pauz do szesnastek włącznie, zależności czasowe pomiędzy 
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poszczególnymi wartościami, oznaczenia metrum, właściwe rozłożenie akcentów, znaki 

chromatyczne); 

- zapoznanie z podstawowymi technikami gry: arpeggio, dwudźwięki i trójdźwięki, małe 

barré; 

- nabycie wstępnej umiejętności łączenia dźwięków;  

- stworzenie w wyobraźni ucznia pięknego dźwięku; 

- eksponowanie wiodącego głosu, odróżnianie melodii od akompaniamentu; 

- zapoznanie z pojęciem frazy; 

- wprowadzenie dynamiki od p poprzez ( mp, mf ) do f  

- nabycie wstępnej umiejętności strojenia instrumentu przy pomocy tunera; 

- znajomość dźwięków na gryfie do V progu włącznie; 

- opanowanie umiejętności prawidłowego i efektywnego ćwiczenia w domu 

- znajomość gam: C-dur 

 

DRUGA KLASA 

 
- utrwalanie umiejętności prawidłowego sposobu trzymania gitary, przy zachowaniu 

odpowiedniego układu rąk, ewentualne korekty; 

- praca nad dokładnością i precyzją lewej ręki oraz sposobem wydobycia dźwięku 

(prawidłowe ruchy palców prawej ręki); 

- rozwijanie umiejętności czytania nut, utrwalanie układu dźwięków na gryfie do  V progu 

włącznie; 

- nabycie umiejętności czytania nut na strunach wiolinowych do XII progu włącznie; 

- rozwijanie nabytych umiejętności technicznych – arpeggio, dwudźwięki i trójdźwięki, 

małe barré; 

- wprowadzenie nowych technik – legato, rasgueado, zmiany pozycji, uderzenie 

apoyando;  

- zapoznanie ze sposobem wykonania i notacją flażoletów naturalnych; 

- nabycie umiejętności łączenia dźwięków melodii oraz odpowiedniego frazowania; 

- zapoznanie z podstawowymi sposobami artykulacji – legato, staccato; 

- Rozwijanie umiejętności wyeksponowania głosu melodycznego 

- operowanie dynamiką piano i forte, znajomość podstawowych oznaczeń dynamicznych; 

- znajomość i rozumienie podstawowych oznaczeń agogicznych; 



87 

 

- umiejętność grania z pamięci wybranych utworów; 

-  ćwiczenie trudniejszych wariantów rytmicznych  

- znajomość gam: C-dur, G-dur, a-moll,  

- znajomość podstawowych akordów; 

- doskonalenie umiejętności strojenia gitary przy użyciu tunera. 

 

TRZECIA KLASA 

 
- doskonalenie poznanych technik gitarowych: arpeggio, legato, barré, rasgueado, zmiany 

pozycji, flażolety naturalne; 

- praca nad jakością dźwięku; 

- opanowanie umiejętności kontrolowania niezależnej pracy obu rąk 

- wprowadzenie wibracji; 

- wykształcenie umiejętności tłumienia dźwięków;  

- opanowanie umiejętności rozluźniania aparatu gry w trakcie ćwiczeń 

- czytanie nut w obrębie całej skali instrumentu; 

- czytanie a vista prostych utworów jednogłosowych; 

- operowanie dynamiką od piano do forte, realizacja crescendo i diminuendo; 

- realizacja oznaczeń agogicznych; 

- doskonalenie umiejętności frazowania; 

- posługiwanie się podstawowymi sposobami artykulacji; 

- samodzielne opracowywanie utworów; 

- samodzielne ćwiczenie i korekta własnych błędów; 

- zapoznanie z budową form klasycznych – ronda i wariacji; 

- zapoznanie z podstawowymi różnicami stylistycznymi występującymi w utworach 

pochodzących z różnych epok muzycznych; 

- Utrwalanie znajomości podstawowych akordów  

- Znajomość gam: C,G,D,a,e 

 

CZWARTA KLASA 
 

- doskonalenie poznanych technik gitarowych oraz środków wyrazu artystycznego; 

- rozwijanie biegłości palcowej rąk, niezależności palców oraz koordynacji pracy lewej 

i prawej ręki; 
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- wprowadzenie techniki tremolo; 

- wprowadzenie zmian barwy; 

- realizacja podstawowych ozdobników; 

- zapoznanie ze sposobem wykonania i notacją flażoletów sztucznych; 

- doskonalenie umiejętności czytania nut w obrębie całej skali instrumentu; 

- doskonalenie umiejętności wibracji; 

- doskonalenie umiejętności artykulacyjnych; 

- Rozwijanie umiejętności czytania a vista prostych utworów  

- doskonalenie umiejętności samodzielnego ćwiczenia i korekty własnych błędów; 

- zapoznanie z budową allegra sonatowego, wybranymi częściami suity; 

- doskonalenie umiejętności interpretacyjnych; 

- pogłębianie wiedzy o różnicach stylistycznych pomiędzy utworami z różnych epok 

muzycznych; 

- doskonalenie umiejętności grania gam oraz podstawowych akordów; 

- doskonalenie umiejętności strojenia gitary. 

- ugruntowanie poznanych wiadomości z zakresu podstawowej wiedzy  

- wykonawczej 

- Znajomość gam: C,G,D,A,a,e,h 

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 
 

- sprawdzenie stopnia zrealizowanych zadań domowych na każdej lekcji; 

- analiza pracy ucznia podczas zajęć; 

- występy uczniów podczas audycji klasowych, szkolnych, pozaszkolnych, koncertów; 

- przesłuchania techniczne; 

- egzaminy; 

- konkursy szkolne, międzyszkolne, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 
 

- stan spełnienia wymagań edukacyjnych w danej klasie; 

- poziom opanowania właściwego aparatu gry oraz stopień technicznego zaawansowania; 

- praca ucznia w ciągu roku oraz intensywność jego zaangażowania; 

- zaawansowanie programu, poziom trudności wykonywanych utworów; 

- artystyczna wartość prezentacji. 
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CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

ocena bardzo dobra 

 

 uczeń opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określony w programie nauczania 

w danej klasie 

 uczeń prezentuje grę bezbłędną technicznie i jednocześnie interesującą od strony 

muzycznej 

 

ocena dobra  

 uczeń opanował materiał nauczania przewidziany w programie nauczania w danej 

klasie 

 prezentuje grę poprawną pod względem technicznym i muzycznym 

  

ocena dostateczna 

 uczeń opanował materiał nauczania danej klasy w zakresie umożliwiającym postępy w 

dalszej nauce gry na fortepianie 

 prezentuje grę z małymi niedociągnięciami technicznymi i muzycznymi 

 

oceny: niedostateczna i dopuszczająca - nie promują do następnej klasy 

 

ocena dopuszczająca 

 uczeń nie opanował materiału nauczania z danej klasy 

 

ocena niedostateczna 

 uczeń nie zrealizował minimum programowego 

 nie rokuje żadnej nadziei na dalszy rozwój 
 

 

 

 

KLARNET 
 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

- gamy durowe do 2 znaków przykluczowych w obrębie 1-2 oktaw, grane w tempie wolnym 

artykulacją non legato i legato 

- trójdźwięki durowe w postaci zasadniczej i w przewrotach w obrębie 1-2 oktaw 

- 20 ćwiczeń/etiud obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 drobne utwory solowe z akompaniamentem fortepianu 
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DRUGA KLASA 

- gamy durowe do 2 znaków przykluczowych w obrębie 2 oktaw, grane w tempie wolnym 

artykulacją non legato i legato 

- gamy mollowe do 2 znaków przykluczowych w obrębie 2 oktaw, grane w tempie wolnym 

artykulacją non legato i legato 

- pochody tercjowe do poszczególnych gam durowych grane w tempie wolnym 

- trójdźwięki durowe w postaci zasadniczej i w przewrotach w obrębie 2 oktaw 

- czterodźwięki septymowe w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- 20 ćwiczeń/etiud obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym dwa wykonane z pamięci 

 

TRZECIA KLASA 

- gamy durowe do 3 znaków przykluczowych, grane artykulacją non legato i legato w tempie 

umiarkowanym 

- gamy mollowe do 3 znaków przykluczowych, grane artykulacją legato i non legato w tempie 

umiarkowanym 

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, grane artykulacją 

legato i non legato w tempie umiarkowanym 

- pochody tercjowe do poszczególnych gam durowych, grane w tempie umiarkowanym 

- czterodźwięki septymowe i zmniejszone w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- 20 ćwiczeń/etiud obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym dwa wykonane z pamięci 

 

CZWARTA KLASA 

- gamy durowe i mollowe do 4 znaków przykluczowych grane artykulacją non legato i legato 

w tempie umiarkowanym i szybkim 

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej i w przewrotach grane artykulacją 

legato i non legato 

- pochody tercjowe w gamach durowych w tempie umiarkowanym i szybkim 

- czterodźwięki septymowe i zmniejszone w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- gama chromatyczna 
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- 20 ćwiczeń/etiud o zróżnicowanych problemach technicznych 

- 4 utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, w tym dwa wykonane z pamięci 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

- gamy durowe do 1 znaku przykluczowego w obrębie 1-2 oktaw, grane w tempie wolnym 

artykulacją non legato i legato 

- trójdźwięki durowe w postaci zasadniczej i w przewrotach w obrębie 1-2 oktaw 

- 15 ćwiczeń/etiud obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 drobne utwory z akompaniamentem fortepianu 

 

DRUGA KLASA 

- gamy durowe do 2 znaków przykluczowych w obrębie 2 oktaw, grane w tempie wolnym  

artykulacją non legato i legato  

- trójdźwięki durowe w postaci zasadniczej i w przewrotach grane w obrębie 2 oktaw 

- 15 etiud/ćwiczeń obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym 2 wykonane z pamięci 

 

TRZECIA KLASA 

- gamy durowe do 2 znaków przykluczowych, grane w tempie umiarkowanym artykulacją 

non legato i legato 

 - gamy mollowe do 2 znaków przykluczowych, grane w tempie umiarkowanym artykulacją 

non legato i legato  

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej oraz w przewrotach grane legato i non 

legato 

- pochody tercjowe do poszczególnych gam durowych w tempie wolnym 

- 20 etiud/ćwiczeń obejmujących zróżnicowaną problematykę techniczną 

- 4 utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, w tym 2 wykonane z pamięci 

 

CZWARTA KLASA 
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- gamy durowe do 3 znaków przykluczowych,  grane w tempie umiarkowanym artykulacją 

non legato i legato 

- gamy mollowe do 3 znaków przykluczowych, grane w tempie umiarkowanym artykulacją 

non legato i legato 

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, grane artykulacją non 

legato i legato 

- pochody tercjowe do poszczególnych gam durowych w tempie wolnym 

- czterodźwięki septymowe w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- 20 ćwiczeń/etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej 

- 4 utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym 2 wykonane z pamięci 

 

PIĄTA KLASA 

- gamy durowe do 4 znaków i mollowe do 4 znaków przykluczowych, grane w tempie 

umiarkowanym artykulacją legato i non legato 

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej i w przewrotach,  grane artykulacją non 

legato i legato 

- pochody tercjowe do poszczególnych gam durowych w tempie umiarkowanym 

- czterodźwięki septymowe i zmniejszone w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- 20 ćwiczeń/etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej 

- 4 utwory solowe z akompaniamentem fortepianu, w tym 2 wykonane z pamięci 

 

SZÓSTA KLASA 

- gamy durowe i mollowe do 4 znaków przykluczowych, grane w tempie umiarkowanym i 

szybkim artykulacją non legato i legato  

- trójdźwięki durowe i mollowe w postaci zasadniczej i w przewrotach grane artykulacją non 

legato i legato 

- pochody tercjowe w gamach durowych w tempie umiarkowanym i szybkim 

- czterodźwięki septymowe i zmniejszone w postaci zasadniczej z rozwiązaniem 

- gama chromatyczna 

- 20 ćwiczeń/etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej 

- 4 utwory z akompaniamentem fortepianu, w tym 2 wykonane z pamięci. 
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KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

Do podstawowych kryteriów ocen należy: 

- spełnienie wymagań programowych dla danego roku 

- uczynienie postępów w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych 

- opanowanie repertuaru 

- systematyczność i zaangażowanie ucznia 

- wykonanie części programu z pamięci 

 

Pracę ucznia ocenia się według następujących kryteriów: 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prezentuje grę bezbłędną technicznie i 

muzycznie, opanował zakres materiału obowiązujący w danej klasie. Bierze czynny udział w 

życiu artystycznym szkoły.  

- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania danej klasy według 

obowiązującego programu i prezentuje grę poprawną technicznie i muzycznie. 

- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykonał program z niedociągnięciami 

muzyczno- technicznymi, intonacyjnymi i pamięciowymi, lecz opanował grę na instrumencie 

umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy 

- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego w 

danej klasie, jego wykonanie utworów charakteryzuje się brakami muzyczno–technicznymi, 

jednak nie wykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy 

- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum materiału 

przewidzianego w programie nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy 

rozwój muzyczno-artystyczny nawet przy intensywnej pracy. 

 

PERKUSJA 

MINIMUM PROGRAMOWE 

PIERWSZA KLASA 

Instrumentarium: 

 - werbel  

- ksylofon (dzwonki) - zestaw rozrywkowy  
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Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia: 

 

– znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych 

instrumentów  

 

– prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa postawa przy 

instrumencie)  

 

– nauka nazw nut na pięciolinii i zapoznanie z podstawowymi pojęciami muzycznymi i 

perkusyjnymi oraz ich notacją  

 

– proste wprawki techniczne na poszczególnych instrumentach 

 

– parzysty podział nut i pauz (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka)  

 

– triola ósemkowa, nuta z kropką  

 

– kształtowanie dobrej jakości dźwięku  

 

– dynamika, akcenty i artykulacja  

 

– gamy i pasaże (toniczny przez 2 oktawy, „łamany”) dur-moll, krzyżykowe i bemolowe do   

dwóch znaków przykluczowych   

– rozwijanie umiejętności gry pamięciowej  

 

– rozwijanie umiejętności gry solowej i z akompaniamentem 

 

– rozwijanie osobowości muzycznej w kontekście występów publicznych  

– proste ćwiczenia koordynujące pracę nóg i rąk na zestawie perkusyjnym 

 

Przykładowa literatura: 

 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu”   

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Keune– “Kleine Trommel” 

 

 G.L. Stone – “Stick control” 

 

 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 
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N. J. Źivković – “My first book for xylophone”  

 

DRUGA KLASA 

Instrumentarium: 

 – werbel 

 

– ksylofon  

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 – kotły  

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 – znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia nowo poznanych 

instrumentów  

– proste wprawki i ćwiczenia na kotły  

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w pierwszym roku 

nauczania  

 

– kontynuacja wprawek technicznych (zwiększanie tempa, zdrabnianie wartości rytmicznych) 

- technika gry na membranofonach i idiofonach  

(podstawy zrealizowane w pierwszej klasie wykonywane przez ucznia w wartościach – od 

ćwierćnut do trzydziestodwójek, triola szesnastkowa, pauzy – do szesnastkowych)  

 

 

- werbel – podstawy gry klasycznej i rudymentarnej – praca z metronomem (tremolo, 

przednutki pojedyncze w prostych figurach rytmicznych)  

 – podstawowe zagadnienia w grze na kotłach (wydobycie dźwięku, tłumienie, strojenie)  

 – gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do trzech znaków przykluczowych   

– kształtowanie dobrej jakości dźwięku   

– uzupełnienie wiedzy z zakresu zasad muzyki   

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem, w duecie lub w zespole   

– rozwijanie umiejętności gry a-vista i pamięciowej  

 

– zapoznanie ze specyfiką gry na zestawie multiperkusyjnym – niewielkie konstrukcje (do 

pięciu membranofonów lub idiofonów)  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną w zakresie:   

- wybranych etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej i z uwzględnieniem specyfiki 

poszczególnych instrumentów  

 - wybranych utworów na instrumenty perkusyjne – solo i z akompaniamentem   



96 

 

- wybranych utworów kameralnych 

 

 

 

 

 

(Pozycje literatury perkusyjnej poznawane są stopniowo w każdym kolejnym roku 

kształcenia.  

Punkt traktujący o tym w opisanych poniżej latach kształcenia każdorazowo zawiera 

wszystkie jego podpunkty)  

– rozszerzenie ćwiczeń na zestaw rozrywkowy (wprawki, rytmy i przejścia)  

– koncerty i popisy – czynne uczestnictwo (utwory solowe i akompaniamentem)  

 

Przykładowa literatura: 

 

 A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J.S. Pratt – „Rudiments” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Keune – „Kleine Trommel“ 

 K. Johnson – “Stick control” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone”  

 

N. J. Źivković – “My first book for xylophone” 

 W. Skowera - “Ćwiczenia na kotły”  

 

TRZECIA KLASA 

 

 Instrumentarium:  

 

 – werbel  

 

– ksylofon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  
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– kotły 

 

– wibrafon (jeśli uczeń jest wystarczającego wzrostu)  

 

– idiofony o nieokreslonej wysokości dźwieku  

 

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

– znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia nowo poznanych 

instrumentów  

 

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w poprzednich latach 

nauki   

– kontrola aparatu gry, koordynacji i rozluźnienia  

 

– technika uderzeń podwójnych i potrójnych (ich wykorzystanie w ćwiczeniach i utworach)  

 

– wprawki na poprawne wykonanie tremola i podwójnych przednutek w technice klasycznej i 

rudymentarnej  

 

– gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do czterech znaków przykluczowych  

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem, w duecie oraz gry zespołowej  

 

– interpretacja (pojęcie frazy oraz odpowiedniego doboru dynamiki i artykulacji)  

 

– gry na wibrafonie techniką dwupałkową, tłumienie i pedalizacja  

 

– a-vista w grze na idiofonach o określonej wysokości dźwięku, werblu oraz kotłach  

 

– zestaw multiperkusyjny – powiększenie rozmiarów do ponad pięciu elementów 

 

– ćwiczenia koordynujące pracę nóg i rąk na zestawie rozrywkowym  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną  

 

– koncerty popisy i konkursy szkolne – czynne uczestnictwo (utwory solowe, z 

akompaniamentem i w zespołach)  

 

Przykłądowa literatura: 
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A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 Wilcoxon – “All American Drummers”  

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Keune – „Kleine Trommel“ 

 K. Johnson – “Stick control” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” W. Weigl – “Etuden fur xylophone” 

 W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 

W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

CZWARTA KLASA 

Instrumentarium: – werbel 

 – ksylofon  

 

– kotły  

– wibrafon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– idiofony o nieokreslonej wysokości dźwieku  

 

 

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

 

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

– znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia nowo poznanych 

instrumentów  

 

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w poprzednich latach 

nauki   

– kontrola aparatu gry, koordynacji i rozluźnienia  

 

– werbel – uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu metrorytmiki  
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(grupy nieregularne (5,7,9), takty nieregularne i złożone, przednutki podwójne i potrójne,  

 

realizacja wszystkich poznanych figur rytmicznych w wartościach do szesnastek)  

 

– gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do pięciu znaków przykluczowych, skala   

chromatyczna, wprawki na bazie gam 

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem oraz gry zespołowej  

 

– rozwijanie umiejętności gry pamięciowej i a-vista  

 

– ćwiczenia koordynujące pracę nóg i rąk na zestawie perkusyjnym, zapoznawanie ze 

strukturą metro-rytmiczną współczesnych stylów muzycznych, gra z podkładami  

 

– świadoma interpretacja utworów - uzupełnienie wiedzy muzycznej  

 

– proste wprawki na wibrafonie, klasyczna technika gry (dwu i czteropałkowa), proste 

utwory,   

czytanie w kluczu basowym  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną  

 

– techniczna obsługa oraz konserwacja poznanych instrumentów perkusyjnych  

 

– koncerty popisy i konkursy szkolne – czynne uczestnictwo (utwory solowe, z 

akompaniamentem i w zespołach)   

Przykładowa literatura: 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” Wilcoxon – “All American Drummers” 

 W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum”  

E. Keune – „Kleine Trommel“ 

 

J. L. Stone – “Stick control” 

 

W. Schinstine – “Southeren special solos” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

E. Keune – „Pauken” 
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W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

PIĄTA KLASA 

Instrumentarium: – werbel 

 – ksylofon  

 

– kotły  

– wibrafon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– idiofony o nieokreślonej wysokości dźwięku   

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

 Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:   

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w poprzednich latach 

nauki  

 – kontrola aparatu gry, koordynacji i rozluźnienia   

– wprawki - szybsze tempa, doskonalenie techniki rudymentarnej i klasycznej na 

membranofonach, skomplikowane połączenia grup podstawowych z ozdobnikami  

 

– doskonalenie techniki gry na idiofonach (tremolo naprzemienne – swobodne, przednutki, 

glissando i niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięku)  

– gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do sześciu znaków przykluczowych, skala  

 chromatyczna - wprawki na bazie gam (wszystkie interwały)  

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem oraz gry zespołowej 

 

– doskonalenie umiejętności gry na wibrafonie (wszystkie sposoby tłumienia) 

 

– świadomy dobór pałek i samodzielna optymalizacja ustawienia zestawów 

multiperkusyjnych 

 

– interpretacja utworów, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy 

 

– podstawowe schematy i figury rytmiczne w grze na zestawie rozrywkowym (przygotowanie 

do improwizacji) 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną 

 

– uczestnictwo w koncertach, popisach i konkursach szkolnych (solo, duety, zespół 

perkusyjny  
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 oraz zespoły mieszane) 

 

– techniczna obsługa oraz konserwacja nowo poznanych instrumentów perkusyjnych  

 

Przykładowa literatura: 

 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 

Wilcoxon – “All American Drummers” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

E. Keune – “Solobuch fur kleine trammel” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum”  

E. Sholle – “Big 230 Snare drum” 

 

J. L. Stone – “Stick control” 

 

W. L. Ludwig – “Nard solos” 

 

W. Schinstine – “Southeren special solos” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” M. Jorand – “15 Etudes”  

G. H. Green – “Xylofon Rags” 

 

W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 

E. Keune – „Pauken” 

 

J. Delecluse – „Metod complette de vibraphone” W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 

11  

T. Brown – “Perpetual Commotion” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

SZÓSTA KLASA 
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Instrumentarium:  

– werbel 

– ksylofon  

 – kotły  

– wibrafon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– idiofony o nieokreślonej wysokości dźwięku 

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

 

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

– doskonalenie sprawności technicznej na wszystkich instrumentach w oparciu o wiedzę i 

umiejętności z poprzednich lat nauki  

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem oraz gry zespołowej  

 

– samodzielna interpretacja utworów  

 

– podstawy improwizacji na idiofonach o określonej wysokości dźwięku  

 

– kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną  

 

– występy sceniczne i świadomość zdobywania doświadczenia w kontekście ewentualnych 

egzaminów do szkoły muzycznej II stopnia.  

 

Przykładowa literatura: 

 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 

Wilcoxon – “All American Drummers” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

E. Keune – “Solobuch fur kleine trammel” 
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M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Sholle – “Small pieces” 

 J. L. Stone – “Stick control” 

 

W. L. Ludwig – “Nard solos” 

 

W. Schinstine – “Southeren special solos”  

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 

E. Keune – „Pauken” 

 

J. C. Tavernier – „150 exercises et etudes” 

 

J. Beck – “Small pieces” 

 

J. Delecluse – „Metod complette de vibraphone” W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 T. Brown – “Perpetual Commotion” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

MINIMUM PROGRAMOWE  

 

PIERWSZA KLASA 

Instrumentarium: - werbel  

- ksylofon (dzwonki)  

 

- zestaw rozrywkowy - kotły  

 

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia: 

 

– znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia poszczególnych 

instrumentów  

 

– proste wprawki i ćwiczenia na kotły 

 

– prawidłowe ustawienie aparatu gry (poprawne trzymanie pałek, prawidłowa postawa przy 

instrumencie)  

 

– nauka nazw nut na pięciolinii i zapoznanie z podstawowymi pojęciami muzycznymi i 

perkusyjnymi oraz ich notacją  
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– proste wprawki techniczne na poszczególnych instrumentach 

 

– parzysty podział nut i pauz (cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka, szesnastka)  

 

– triola ósemkowa, nuta z kropką  

 

– kształtowanie dobrej jakości dźwięku  

 

– dynamika, akcenty i artykulacja  

 

– gamy i pasaże (toniczny przez 2 oktawy, „łamany”) dur-moll, krzyżykowe i bemolowe do  

 

dwóch znaków przykluczowych  

 

– rozwijanie umiejętności gry pamięciowej  

 

– rozwijanie umiejętności gry solowej i z akompaniamentem  

 

– rozwijanie osobowości muzycznej w kontekście występów publicznych  

 – proste ćwiczenia koordynujące pracę nóg i rąk na zestawie perkusyjnym 

 

 

 

Przykładowa literatura: 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum”  

S. Fink – “Solobuch fur kleine trammel” (no.I-III) K. Johnson – “Stick control” 

 K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

N. J. Źivković – “My first book for xylophone” 

 

 

- DRUGA KLASA 

- Instrumentarium:  

 

 

– werbel  

 

– ksylofon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– kotły  



105 

 

– wibrafon (jeśli uczeń jest wystarczającego wzrostu)  

 

– idiofony o nieokreslonej wysokości dźwieku  

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

 

– znajomość historii powstania, budowy, techniki gry oraz przeznaczenia nowo poznanych 

instrumentów  

 

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w pierwszej klasie 

 

– kontrola aparatu gry, koordynacji i rozluźnienia  

– technika uderzeń podwójnych i potrójnych (ich wykorzystanie w ćwiczeniach i utworach)  

 

– wprawki na poprawne wykonanie tremola i podwójnych przednutek w technice klasycznej i 

rudymentarnej  

 

– gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do trzech znaków przykluczowych  

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem, w duecie oraz gry zespołowej  

 

– interpretacja (pojęcie frazy oraz odpowiedniego doboru dynamiki i artykulacji)  

 

– gry na wibrafonie techniką dwupałkową, tłumienie i pedalizacja  

 

– a-vista w grze na idiofonach o określonej wysokości dźwięku, werblu oraz kotłach  

 

– ćwiczenia koordynujące pracę nóg i rąk na zestawie rozrywkowym  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną  

 

– koncerty popisy i konkursy szkolne – czynne uczestnictwo (utwory solowe, z 

akompaniamentem i w zespołach)  

 

Przykładowa literatura:  

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 

Wilcoxon – “All American Drummers” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 
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M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” S. Fink – “Solobuch fur kleine trammel” 

(no.I-IV) K. Johnson – “Stick control”  

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” W. Weigl – “Etuden fur xylophone” 

 W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 

W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

TRZECIA KLASA 

Instrumentarium: – werbel 

 – ksylofon  

 

– kotły  

– wibrafon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– idiofony o nieokreślonej wysokości dźwięku  

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

 

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

– doskonalenie sprawności technicznej w oparciu o podstawy nabyte w poprzednich latach 

nauki  

 – kontrola aparatu gry, koordynacji i rozluźnienia 

 

– werbel – uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu metrorytmiki  

 

 

(grupy nieregularne (5,7,9), takty nieregularne i złożone, przednutki podwójne i potrójne,  

 

 

– wprawki - szybsze tempa, doskonalenie techniki rudymentarnej i klasycznej na 

membranofonach, skomplikowane połączenia grup podstawowych z ozdobnikami  

 

– doskonalenie techniki gry na idiofonach (tremolo naprzemienne – swobodne, przednutki, 
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glissando i niekonwencjonalne sposoby wydobywania dźwięku) 

 

– gamy i pasaże dur-moll krzyżykowe i bemolowe do sześciu znaków przykluczowych, skala  

 chromatyczna - wprawki na bazie gam (wszystkie interwały) 

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem oraz gry zespołowej 

 

– rozwijanie umiejętności gry pamięciowej i a-vista 

 

– doskonalenie umiejętności gry na wibrafonie (wszystkie sposoby tłumienia) 

 

– świadomy dobór pałek i samodzielna optymalizacja ustawienia zestawów 

multiperkusyjnych 

 

– interpretacja utworów, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy 

 

– podstawowe schematy i figury rytmiczne w grze na zestawie rozrywkowym (przygotowanie 

do improwizacji)  

 

 

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną 

 

– uczestnictwo w koncertach, popisach i konkursach szkolnych (solo, duety, zespół 

perkusyjny  

 

oraz zespoły mieszane) 

 

– techniczna obsługa oraz konserwacja nowo poznanych instrumentów perkusyjnych  

 

Przykładowa literatura:  

 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 

Wilcoxon – “All American Drummers” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

E. Keune – “Solobuch fur kleine trammel” 
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M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Sholle – “Big 230 Snare drum” 

 J. L. Stone – “Stick control” 

 

W. L. Ludwig – “Nard solos” 

 

W. Schinstine – “Southeren special solos” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” M. Jorand – “15 Etudes” 

 G. H. Green – “Xylofon Rags” 

 

W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 

E. Keune – „Pauken” 

 

J. Delecluse – „Metod complette de vibraphone” W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 T. Brown – “Perpetual Commotion” 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

CZWARTA KLASA 

Instrumentarium:  

– werbel 

– ksylofon  

– kotły  

– wibrafon  

 

– zestaw multiperkusyjny i rozrywkowy  

 

– idiofony o nieokreślonej wysokości dźwięku 

 

(pudełka akustyczne, trójkąt, krowi dzwonek, talerze, cabasa, grzechotki, guiro itp.)  

 

Wymogi dotyczące wiedzy ogólnomuzycznej i umiejętności technicznych ucznia:  

 

 

– doskonalenie sprawności technicznej na wszystkich instrumentach w oparciu o wiedzę i 

umiejętności z poprzednich lat nauki  

 

– rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem oraz gry zespołowej  
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– samodzielna interpretacja utworów  

 

– podstawy improwizacji na idiofonach o określonej wysokości dźwięku  

 

– kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy  

 

– zapoznanie z literaturą perkusyjną  

 

– występy sceniczne i świadomość zdobywania doświadczenia w kontekście ewentualnych 

egzaminów do szkoły muzycznej II stopnia.  

 

Przykładowa literatura: 

 

 

A. Polachowski – “Szkoła gry na werblu” 

 

J. Tuzar – “Etudy pro maly buben” 

 

Wilcoxon – “All American Drummers” 

 

W. Skowera – “70 ćwiczeń na mały bęben” 

 

E. Keune – “Solobuch fur kleine trammel” 

 

M. Goldenberg – “Modern School for Snare Drum” E. Sholle – “Small pieces” 

 J. L. Stone – “Stick control” 

 

W. L. Ludwig – “Nard solos” 

 

W. Schinstine – “Southeren special solos” 

 

K. Kupiński – „Szkoła gry na ksylofonie” 

 

M. Goldenberg – „Modern school for xylophone” W. Skowera – „Ćwiczenia na kotły” 

 E. Keune – „Pauken” 

 

J. C. Tavernier – „150 exercises et etudes” 

 

J. Beck – “Small pieces” 

 

J. Delecluse – „Metod complette de vibraphone”  

W. Schlutter – “Solobuch fur vibraphone” 

 

T. Brown – “Perpetual Commotion” 



110 

 

 

N. J. Źivković – “My first book for vibraphone”  

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, na które wpływa jego pilność i 

systematyczność pracy. Uczniowie otrzymują oceny cząstkowe za pracę bieżącą, które 

wystawiane są pod koniec każdego miesiąca (skala od 1 do 6).  

Przy ocenie z przesłuchań półrocznych, egzaminu promocyjnego i końcowego uwzględnia się 

w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.  

Skala oceniania i warunki otrzymania danego stopnia:  

1) celujący (25pkt) opanowanie repertuaru w zakresie materiału dla danej klasy, gra bezbłędnie 

technicznie, muzycznie, ciekawie artystycznie.  

2) bardzo dobry (21-24pkt) – opanowanie repertuaru obowiązującego w danej klasie, gra 

bezbłędnie technicznie, muzycznie, ciekawie artystycznie, udział w konkursach i 

przesłuchaniach perkusyjnych.  

3) dobry (16-20pkt) – opanowanie repertuaru obowiązującego w danej klasie, gra poprawna 

technicznie, muzycznie  

4) dostateczny (13-15 pkt) – wykonanie obowiązującego programu dla danej klasy z 

niewielkimi brakami technicznymi i muzycznymi  

5) dopuszczający (11-12) - nieopanowanie minimum programowego obowiązującego w danej 

klasie, małe perspektywy dalszego kształcenia, ocena dopuszczająca otrzymana na koniec roku 

nie promuje ucznia do następnej klasy 

 

 

PUZON 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 
 

PIERWSZA KLASA 
 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Zapoznanie ucznia z instrumentem: historia, budowa, składanie, rozkładanie, pielęgnacja. 

 Zapoznanie ucznia z zasadami higieny ze zwróceniem uwagi na utrzymywanie czystości rąk i 

jamy ustnej oraz przestrzeganie higieny miejsca pracy: prawidłowego oświetlenia i klimatyzacji. 
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 Praca nad prawidłową postawą przy grze: pozycja korpusu, sposób trzymania 

instrumentu i odpowiedni układ warg. 

 Zapoznanie z zasadami wydobycia dźwięku i zadęcia. 

 Technika oddychania: ogólny opis narządów oddechowych i rola przepony. 

 Praca nad wydobyciem i kształtowaniem dźwięku oparta na przykładach dźwięków 

długo wytrzymywanych, zwracanie uwagi na prawidłową intonację. 

 Nauka gry z nut. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, nabieranie powietrza, umiejętność trzymania instrumentu 

i zmiany pozycji. Wykonanie jednego utworu z pamięci i jednego z nut w dynamice mp-mf. 

 

 

DRUGA KLASA 
 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, nabieranie powietrza, umiejętność trzymania 

instrumentu i zmiany pozycji uwzględniając intonację. 

Próba wykonywania utworów w odpowiedniej dynamice. Współpraca z akompaniamentem. 

 

 

 

TRZECIA KLASA 
 

 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej.  

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 
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Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy  

na jednym oddechu, umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji 

uwzględniając intonację. Poprawa barwy dźwięku i rozszerzanie skali dynamicznej. 

Współpraca z akompaniamentem. 

 

 

 

CZWARTA KLASA 
 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy  

na jednym oddechu, umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji 

uwzględniając intonację. Poprawa barwy dźwięku, rozszerzanie skali instrumentu oraz  

skali  dynamicznej. Odróżnianie podstawowych artykulacji; marcato, portato, detache, legato 

(z wykorzystaniem przedęcia). 

Współpraca z akompaniamentem. 

 
MINIMUM PROGRAMOWE 

 
PIERWSZA KLASA 

 
1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Zapoznanie ucznia z instrumentem: historia, budowa, składanie, rozkładanie, 

pielęgnacja. 

 Zapoznanie ucznia z zasadami higieny ze zwróceniem uwagi na utrzymywanie 

czystości rąk i jamy ustnej oraz przestrzeganie higieny miejsca pracy: prawidłowego 

oświetlenia i klimatyzacji. 

 Praca nad prawidłową postawą przy grze: pozycja korpusu, sposób trzymania 

instrumentu i odpowiedni układ warg. 

 Zapoznanie z zasadami wydobycia dźwięku i zadęcia. 

 Technika oddychania: ogólny opis narządów oddechowych i rola przepony. 

 Praca nad wydobyciem i kształtowaniem dźwięku oparta na przykładach dźwięków 

długo wytrzymywanych, zwracanie uwagi na prawidłową intonację. 
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 Nauka gry z nut . 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, nabieranie powietrza,  

umiejętność trzymania instrumentu i zmiany pozycji.  

Wykonanie jednego utworu z pamięci i jednego z nut w dynamice mp-mf. 

 

 

DRUGA KLASA 
 

 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, nabieranie powietrza,  

umiejętność trzymania instrumentu i zmiany pozycji uwzględniając intonację. 

Próba wykonywania utworów w odpowiedniej dynamice. 

Współpraca z akompaniamentem.  

 

 
TRZECIA KLASA 
 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

Przygotowanie do występów publicznych 

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy na jednym oddechu, 

umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji uwzględniając intonację. 

Poprawa barwy dźwięku i rozszerzanie skali dynamicznej. 

Współpraca z akompaniamentem. 
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CZWARTA KLASA 
 

 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

  

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy  

na jednym oddechu, umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji 

uwzględniając intonację. Poprawa barwy dźwięku i rozszerzanie skali dynamicznej. 

Współpraca z akompaniamentem 

 

PIĄTA KLASA 
 

1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy  

na jednym oddechu, umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji 

uwzględniając intonację. Poprawa barwy dźwięku, rozszerzanie skali instrumentu oraz  

skali  dynamicznej. Odróżnianie podstawowych artykulacji; marcato, portato, detache, legato 

(z wykorzystaniem przedęcia). 

Współpraca z akompaniamentem. 

 

 
SZÓSTA KLASA 
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1. Zadania techniczno – wykonawcze. 

 Doskonalenie techniki oddechu i zadęcia. 

 Praca nad kształtowaniem dźwięku oparta na przykładzie długich dźwięków. 

 Zwracanie uwagi na intonację. 

 Praca nad dynamiką i artykulacją. 

 Doskonalenie techniki suwakowej. 

 Doskonalenie gry z nut oraz gry a vista 

 Rozwijanie umiejętności gry zespołowej. 

 Rozwijanie umiejętności gry z pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności gry z akompaniamentem. 

 Przygotowanie do występów publicznych. 

 

Oczekiwane efekty kształcenia: 

Poprawna postawa; wyprostowana sylwetka, prowadzenie coraz większej frazy  

na jednym oddechu, umiejętność trzymania instrumentu i wyrabianie techniki zmiany pozycji 

uwzględniając intonację. Poprawa barwy dźwięku, rozszerzanie skali instrumentu oraz  

skali  dynamicznej. Odróżnianie podstawowych artykulacji; marcato, portato, detache, legato 

(z wykorzystaniem przedęcia). 

Współpraca z akompaniamentem. 
 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 

Podstawowymi kryteriami oceny ucznia powinny być: 

 stopień spełniania wymagań programowych w danym roku nauki (postępy w 

zdobywaniu umiejętności technicznych, muzycznych, w opanowaniu utworu). 

 pilność i systematyczność pracy ucznia. 

 

Kryteria oceny ucznia w szkole muzycznej I stopnia powinny zależeć od sytuacji ucznia. 

Główny cel oceny to jej wychowawcze oddziaływanie i wykorzystanie jako bodźca do lepszej 

pracy ucznia. 

Na każdej lekcji nauczyciel ocenia przygotowanie przez ucznia pracy domowej, jak 

najczęściej powinien również oceniać ogólne postępy ucznia i wkład pracy na lekcji. 

Grę ucznia w czasie przesłuchań, egzaminów promocyjnych i końcowych oceniać można 

według następujących kryteriów: 

 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował zakres umiejętności i wiedzy określony w programie nauczania  

w danej klasie 

 prezentuje grę bezbłędną technicznie i jednocześnie interesującą od strony muzycznej. 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
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 opanował materiał nauczania przewidziany w programie nauczania w danej klasie  

 prezentuje grę poprawną pod względem technicznym i muzycznym, nie utrudniającą 

postępów w dalszej nauce gry na instrumencie. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował materiał nauczania danej klasy w zakresie umożliwiającym postępy  

w dalszej nauce gry na instrumencie 

 prezentuje grę z małymi niedociągnięciami pod względem technicznym i muzycznym. 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował program z brakami nie przekreślającymi możliwości ich nadrobienia  

w dalszej nauce 

 prezentuje grę z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi, lecz z zadatkami  

na postęp przy intensywnej pracy. 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował niezbędnego minimum umiejętności i materiału nauczania 

przewidzianego w programie danej klasy 

 nie rokuje żadnej nadziei na dalszy rozwój techniczny. 

 

 

 

 

SAKSOFON 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

 zapoznanie z historią saksofonu, jego budową i właściwościami (barwa, brzmienie, strój, 

sposób powstawania dźwięku), 

 kształcenie zasad prawidłowego posługiwania się instrumentem (przygotowanie 

instrumentu do gry, czynności po zakończeniu gry), 

 kształcenie prawidłowej postawy przy grze i trzymania instrumentu, 

 kształcenie prawidłowego oddechu przeponowo - żebrowego, 

 kształcenie prawidłowego wydobycia dźwięku, 

 kształcenie prawidłowego czytania nut w trakcie gry, 

 kształcenie umiejętności prawidłowej intonacji oraz gry z pamięci, 

 kształcenie umiejętności swobodnego zachowania się na estradzie, 

 gamy, pochody tercjowe i pasaże durowe do 2 znaków przykluczowych, w skali, jaką 

uczeń na tym etapie nauczania dysponuje, całymi nutami, półnutami              i ćwierćnutami, 

non legato, legato, w tempie umiarkowanym, z pamięci.  
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W pierwszej klasie nie ma egzaminu promocyjnego, ocenę wystawia nauczyciel przedmiotu 

głównego. Uczeń uczestniczy w popisach klasowych i koncertach klas pierwszych. 

 

DRUGA KLASA 

 kontrolowanie prawidłowej postawy, układu rąk i palców w czasie gry, 

 ćwiczenie prawidłowego oddechu przeponowo--żebrowego, 

 ćwiczenie prawidłowego wydobycia dźwięku, 

 ćwiczenie prawidłowego kształtowania dźwięku, 

 ćwiczenie umiejętności prawidłowej intonacji oraz gry z pamięci, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej z możliwością zagrania przebiegów ósemkowych 

w tempie umiarkowanym, 

 ćwiczenie umiejętności swobodnego zachowania się na estradzie, 

 gamy, pochody tercjowe i pasaże durowe do 3 znaków przykluczowych, w skali, jaką 

uczeń na tym etapie nauczania dysponuje, całymi nutami, półnutami              i ćwierćnutami, 

non legato, legato, w tempie umiarkowanym, z pamięci; pasaże rozłożone.  

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, non legato, legato,        z pamięci, 

- dwa ćwiczenia o różnych problemach technicznych, 

- dwa drobne utwory z akompaniamentem, jeden utwór wykonany z pamięci. 

 

TRZECIA KLASA 

 kontrolowanie prawidłowej postawy, układu rąk i palców w czasie gry, 

 kontrolowanie prawidłowego oddechu przeponowo--żebrowego,  

 kontrolowanie prawidłowego zadęcia i kształtowania dźwięku, 

 ćwiczenie umiejętności prawidłowej intonacji, gry z pamięci oraz a vista, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej z możliwością zagrania przebiegów ósemkowych 

w tempie żywym, 

 ćwiczenie umiejętności swobodnego zachowania się na estradzie, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne do 3 znaków 

przykluczowych, w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, w tempie 

umiarkowanym, z pamięci; pochody tercjowe w dur; pasaże rozłożone.  

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, gama moll harmoniczna i 

melodyczna, pasaż, pasaż rozłożony; non legato, legato, z pamięci, 

- dwie etiudy o różnych problemach technicznych, 

- dwa utwory z akompaniamentem, w tym jeden wykonany z pamięci. 

 

 

CZWARTA KLASA 
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 Kontrolowanie prawidłowej postawy, układu rąk i palców w czasie gry, 

 kontrolowanie prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego, zadęcia i kształtowania 

dźwięku, 

 kształcenie umiejętności prawidłowego brania oddechu oraz zadęcia przy zastosowaniu w 

grze zróżnicowanej dynamiki i artykulacji, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej, w tym przebiegów szesnastkowych w całej skali 

instrumentu, 

 kontrolowanie prawidłowej intonacji i umiejętności gry z pamięci oraz a vista, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne do 4 znaków 

przykluczowych, w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, z pamięci; pochody 

tercjowe i dominanta septymowa w dur; pasaże rozłożone; gama na stopniach. Zaleca się 

wykonanie gam w tempie umiarkowanym ósemkami. 

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, dominanta septymowa (pasaż, 

pasaż rozłożony), gama moll harmoniczna i melodyczna, pasaż,       pasaż rozłożony; 

non legato, legato, z pamięci, 

- dwie etiudy o różnych problemach technicznych, , 

- dwa utwory z akompaniamentem, w tym jeden wykonany z pamięci. 

-  

PIĄTA KLASA 

 

 kontrola prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego, zadęcia i kształtowania dźwięku 

oraz właściwej postawy w grze na saksofonie, 

 rozwijanie umiejętności prawidłowego brania oddechu oraz zadęcia przy zastosowaniu w 

grze zróżnicowanej dynamiki i artykulacji, 

 praca nad estetyką wydobywanego dźwięku i frazowaniem, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej, w tym przebiegów szesnastkowych         w tempie 

żywym, 

 kontrolowanie prawidłowej intonacji i umiejętności gry z pamięci oraz a vista, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne do 5 znaków 

przykluczowych, w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, z pamięci; pochody 

tercjowe i dominanta septymowa w dur; pasaże rozłożone; gama na stopniach, gama 

chromatyczna. Zaleca się wykonanie gam w tempie umiarkowanym ósemkami. 

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, dominanta septymowa (pasaż, 

pasaż rozłożony), gama moll harmoniczna i melodyczna, pasaż,       pasaż rozłożony; 

non legato, legato, z pamięci, 

- dwie etiudy o różnych problemach technicznych, , 

- dwa utwory dowolne z akompaniamentem, w tym jeden wykonany z pamięci. 
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SZÓSTA KLASA 

 

 kontrola prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego, zadęcia i kształtowania dźwięku 

oraz właściwej postawy w grze na saksofonie, 

 praca nad estetyką wydobywanego dźwięku, frazowaniem, umiejętnością stosowania 

dynamiki i artykulacji oraz nad interpretacją utworów, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej, pozwalającej grać szesnastki w żywym tempie w 

całej skali instrumentu, 

 rozwijanie umiejętności nauki czytania a vista, gry z pamięci, gry zespołowej,        z 

akompaniamentem oraz prawidłowej intonacji, 

 nauka sposobów stosowania wibracji na instrumencie, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne we wszystkich tonacjach, 

w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, z pamięci; pochody tercjowe, 

kwartowe i dominanta septymowa w dur (ewentualnie dominanta nonowa bez prymy w 

moll harmonicznej); pasaże rozłożone; gama na stopniach, gama chromatyczna. Zaleca się 

wykonanie gam w tempie umiarkowanym ósemkami. 

 

Program na egzamin końcowy 

 

Na zakończenie I etapu edukacyjnego w klasie programowo najwyższej uczeń powinien 

wykonać poprawnie: 

 

 dwie etiudy o różnych problemach technicznych, , 

 dwa utwory dowolne z akompaniamentem, wykonane z pamięci. 

 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

 

 

PIERWSZA KLASA 

 

 zapoznanie z historią saksofonu, jego budową i właściwościami (barwa, brzmienie, strój, 

sposób powstawania dźwięku), 

 kształcenie zasad prawidłowego posługiwania się instrumentem (przygotowanie 

instrumentu do gry, czynności po zakończeniu gry), 

 kształcenie prawidłowej postawy przy grze i trzymania instrumentu, 

 kształcenie prawidłowego oddechu przeponowo - żebrowego, 

 kształcenie prawidłowego wydobycia dźwięku, 

 ćwiczenie prawidłowego kształtowania dźwięku, 

 ćwiczenie prawidłowego czytania nut w trakcie gry, 
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 kształcenie umiejętności swobodnego zachowania się na estradzie, 

 gamy, pochody tercjowe i pasaże durowe do 3 znaków przykluczowych, w skali, jaką 

uczeń na tym etapie nauczania dysponuje, całymi nutami, półnutami              i ćwierćnutami, 

non legato, legato, w tempie wolnym i umiarkowanym, z pamięci.  

 

W pierwszej klasie nie ma egzaminu promocyjnego, ocenę wystawia nauczyciel przedmiotu 

głównego. Uczeń uczestniczy w popisach klasowych i koncertach klas pierwszych. 

 

 

DRUGA KLASA 

 

 kontrolowanie prawidłowej postawy, układu rąk i palców w czasie gry, 

 kontrolowanie prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego,  

 kontrolowanie prawidłowego zadęcia i kształtowania dźwięku, 

 ćwiczenie umiejętności prawidłowej intonacji, gry z pamięci oraz a vista, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej z możliwością zagrania przebiegów 

szesnastkowych w tempie umiarkowanym, 

 ćwiczenie umiejętności swobodnego zachowania się na estradzie, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne do 4 znaków 

przykluczowych, w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, w tempie 

umiarkowanym, z pamięci; pochody tercjowe w dur; pasaże rozłożone.  

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, gama moll harmoniczna i 

melodyczna, pasaż, pasaż rozłożony; non legato, legato, z pamięci, 

- dwie etiudy o różnych problemach technicznych, 

- dwa utwory z akompaniamentem, jeden wykonany z pamięci. 

 

TRZECIA KLASA 

 

 kontrolowanie prawidłowej postawy, układu rąk i palców w czasie gry, 

 kontrolowanie prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego, zadęcia i kształtowania 

dźwięku, 

 kształcenie umiejętności prawidłowego brania oddechu oraz zadęcia przy zastosowaniu w 

grze zróżnicowanej dynamiki i artykulacji, 

 praca nad estetyką wydobywanego dźwięku i frazowaniem, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej, w tym przebiegów szesnastkowych w całej skali 

instrumentu, 

 kontrolowanie prawidłowej intonacji i umiejętności gry z pamięci oraz a vista, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne do 5 znaków 

przykluczowych, w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, z pamięci; pochody 
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tercjowe i dominanta septymowa w dur; pasaże rozłożone; gama na stopniach, gama 

chromatyczna. Zaleca się wykonanie gam w tempie umiarkowanym ósemkami. 

 

Program na egzamin promocyjny: 

- gama dur, pochody tercjowe, pasaż, pasaż rozłożony, dominanta septymowa (pasaż, 

pasaż rozłożony), gama moll harmoniczna i melodyczna, pasaż,       pasaż rozłożony; 

non legato, legato, z pamięci, 

- dwie etiudy o różnych problemach technicznych, 

- dwa utwory dowolne z akompaniamentem, jeden wykonany z pamięci. 

 

CZWARTA KLASA 

 

 kontrola prawidłowego oddechu przeponowo-żebrowego, zadęcia i kształtowania dźwięku 

oraz właściwej postawy w grze na saksofonie, 

 praca nad estetyką wydobywanego dźwięku, frazowaniem, umiejętnością stosowania 

dynamiki i artykulacji oraz nad interpretacją utworów, 

 rozwijanie techniki i biegłości palcowej, pozwalającej grać szesnastki w żywym tempie w 

całej skali instrumentu, 

 rozwijanie umiejętności nauki czytania a vista, gry z pamięci, gry zespołowej,        z 

akompaniamentem oraz prawidłowej intonacji, 

 nauka sposobów stosowania wibracji na instrumencie, 

 gamy i pasaże durowe oraz mollowe harmoniczne i melodyczne we wszystkich tonacjach, 

w całej skali instrumentu (b-fis³), non legato, legato, z pamięci; pochody tercjowe, 

kwartowe i dominanta septymowa w dur (ewentualnie dominanta nonowa bez prymy w 

moll harmonicznej); pasaże rozłożone; gama na stopniach, gama chromatyczna. Zaleca się 

wykonanie gam w tempie umiarkowanym ósemkami. 

 

Program na egzamin końcowy 

 

Na zakończenie I etapu edukacyjnego w klasie programowo najwyższej uczeń powinien 

wykonać poprawnie: 

 dwie etiudy o różnych problemach technicznych, , 

 dwa utwory dowolne z akompaniamentem, wykonane z pamięci. 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 
 

PODSTAWOWE KRYTERIA OCEN PÓŁROCZNYCH I ROCZNYCH: 

 

- stopień spełnienia wymagań programowych dla danej klasy ( postępy w zdobywaniu 

umiejętności technicznych, muzycznych, repertuarowych), 
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- pilność i systematyczność, 

- rzetelność i świadomość w pracy domowej, 

- jakość wykonywania stawianych przez nauczyciela zadań, 

- jakość wykonywania utworów na egzaminach i przesłuchaniach, 
 

 

GRĘ UCZNIA OCENIA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIÓW: 

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach.  

 

- ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który wypełnia lub przekracza wymagania 

programowe dla danej klasy, jego gra cechuje się bardzo dobrym przygotowaniem 

technicznym jak również poziomem artystycznego wyrazu, bierze udział w konkursach, 

przesłuchaniach i festiwalach a także w życiu artystycznym szkoły. 

- ocenę dobrą (4)  otrzymuje uczeń, który realizuje program przewidziany dla danej klasy 

lecz jego gra cechuje się pewnymi brakami w opanowaniu warsztatowym jak również 

niedostatkami w sferze artystycznego wyrazu, posiada właściwy stosunek do obowiązków, 

a zdobyte umiejętności rokują nadzieję na dalszy rozwój. Sporadycznie bierze udział w 

życiu artystycznym szkoły. 

- ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń za grę z wyraźnymi  brakami technicznymi  lub 

muzycznymi, lecz z zadatkami na postępy w dalszej nauce, jest mało zaangażowany w 

pracy z instrumentem, posiadane umiejętności eliminują go z życia koncertowego szkoły. 

- ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który nie spełnia minimum wymagań 

programowych, nie rokuje nadziei na dalszy rozwój muzyczny, wykazuje brak chęci do 

pracy z instrumentem oraz nie ma predyspozycji do gry na instrumencie. 

- ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który w sposób rażący nie spełnia wymagań 

programowych i nie rokuje żadnych lub prawie żadnych nadziei na rozwój muzyczny i 

wykonanie zadań technicznych, nie wykazuje najmniejszych chęci do gry na instrumencie. 

 

Jeżeli uczeń nie spełnia warunku opanowania gry pamięciowej, otrzymuje ocenę niższą o 

jeden stopień od oceny proponowanej. 

Egzaminy promocyjne ( końcoworoczne) i dyplomowe  oraz inne przesłuchania powinny być 

oceniane przez komisję powołaną przez dyrektora lub kierownika sekcji w systemie 

punktowym: 

celujący    25 pkt. 

bardzo dobry   21-24 pkt. 

dobry    16-20 pkt. 

dostateczny   13-15 pkt. 

dopuszczający  11-12 pkt. 

niedostateczny     0-10 pkt. 
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TRĄBKA 
 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

PIERWSZA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Posiadanie podstawowych informacji związanych z historią instrumentu, jego budową 

zastosowaniem oraz sposobami konserwacji i czyszczenia.  

-Znajomość zasad higieny.  

-Umiejętność rozkładania, składania i samodzielnego strojenia instrumentu. -Znajomość 

poszczególnych odmian trąbki (B, C, D, Es).  

-Opanowanie podstawowej postawy (stojąc i siedząc), właściwego trzymania trąbki, ułożenia 

rąk i palców prawej ręki.  

-Umiejętność prawidłowego zadęcia oraz swobodnego posługiwania się aparatem 

oddechowym z uwzględnieniem znaczenia artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy.  

-Opanowanie podstaw techniki z uwzględnieniem umiejętności gry dźwięków długo 

wytrzymywanych.  

DRUGA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Osiągnięcie podstawowego stopnia biegłości palcowej, stopniowe opanowanie gry w 

poszczególnych rejestrach oraz opanowanie umiejętności korekty intonacji.  

-Praca nad dźwiękiem – wytrzymywanie długich tonów, ćwiczenia na przedęcia, kontrola 

prawidłowego oddechu opartego na przeponie.  

-Trąbka – instrument solowy i orkiestrowy- słuchanie nagrań wybitnych solistów, orkiestr.  
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TRZECIA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Umiejętności frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Zgodna z 

zapisem realizacji metrum, agogiki i dynamiki.  

-Interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną.  

-Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu 

nutowego.  

-Umiejętność prawidłowego grania a’vista łatwych utworów w wolnym tempie z 

uwzględnieniem precyzji rytmicznej.  

 

CZWARTA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-

wykonawczym (palcowanie, oddechy, frazowanie, dynamika, interpretacja).  

-Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów.  

PIĄTA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu.  

-Posługiwanie się różnymi formami zapamiętywania.  

-Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego.  

-Umiejętność dokonywania właściwej samooceny wykonania utworu.  

-Wpajanie uczniowi ważnych elementów rzemiosła artystycznego: szlachetność tonu, 

ścisłości rytmu, biegłości technicznej, czystości intonacji, prawidłowości frazy, piękna 

kantyleny.  

-Czytanie a’vista.  
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SZÓSTA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Opanowanie literatury na trąbkę w następującym zakresie: etiudy o zróżnicowanej 

problematyce technicznej, utwory na trąbkę solo i z akompaniamentem, utwory kameralne 

(duet, trio). Czytanie a’ vista, transpozycje.  

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

PIERWSZA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Posiadanie podstawowych informacji związanych z historią instrumentu, jego budową 

zastosowaniem oraz sposobami konserwacji i czyszczenia.  

-Znajomość zasad higieny.  

-Umiejętność rozkładania, składania i samodzielnego strojenia instrumentu. -Znajomość 

poszczególnych odmian trąbki (B, C, D, Es).  

-Opanowanie podstawowej postawy (stojąc i siedząc), właściwego trzymania trąbki, ułożenia 

rąk i palców prawej ręki.  

-Umiejętność prawidłowego zadęcia oraz swobodnego posługiwania się aparatem 

oddechowym z uwzględnieniem znaczenia artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy.  

-Opanowanie podstaw techniki z uwzględnieniem umiejętności gry dźwięków długo 

wytrzymywanych.  

DRUGA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Osiągnięcie podstawowego stopnia biegłości palcowej, stopniowe opanowanie gry w 

poszczególnych rejestrach oraz opanowanie umiejętności korekty intonacji.  

-Praca nad dźwiękiem – wytrzymywanie długich tonów, ćwiczenia na przedęcia, kontrola 

prawidłowego oddechu opartego na przeponie.  
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-Trąbka – instrument solowy i orkiestrowy- słuchanie nagrań wybitnych solistów, orkiestr.  

 

TRZECIA KLASA 

Wymagania edukacyjne:  

-Umiejętności frazowania i operowania podstawowymi sposobami artykulacji. Zgodna z 

zapisem realizacji metrum, agogiki i dynamiki.  

-Interpretowanie utworu zgodnie z jego budową formalną.  

-Znajomość notacji oraz umiejętność samodzielnego i bezbłędnego odczytania tekstu 

nutowego.  

-Umiejętność prawidłowego grania a’vista łatwych utworów w wolnym tempie z 

uwzględnieniem precyzji rytmicznej.  

 

CZWARTA KLASA 

Wymagania edukacyjne: 

-Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu pod względem techniczno-

wykonawczym (palcowanie, oddechy, frazowanie, dynamika, interpretacja).  

-Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 

 

WALTORNIA 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

 

 

PIERWSZA KLASA 

Zadania techniczno–wykonawcze  
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 Zapoznanie z historią i budową waltorni ( umiejętność nazywania poszczególnych części 

waltorni oraz podstaw jej konserwacji i czyszczenia). 

 Zasady higieny osobistej i dbałość o instrument, ustnik, materiały nutowe, itp. 

 Podstawy techniki gry na waltorni: postawa grającego, trzymanie instrumentu (ułożenie 

rąk i palców), formowanie warg i ułożenie ustnika, technika oddechu (prawidłowe zadęcie 

oraz swobodne posługiwanie się aparatem oddechowym , z  uwzględnieniem znaczenia 

artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy), wydobycie dźwięku, kształtowanie jego 

jakości i intonacji. 

 Wprowadzenie aplikatury. 

 Wprowadzenie notacji muzycznej. 

 Nauka gry z pamięci. 

 Nabycie umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne  

 Ćwiczenia zawierające różne problemy techniczne. 

 2 utwory solowe. 

 Duety. 

 

 

DRUGA KLASA 
 

Zadania techniczno–wykonawcze  

 

 Utrwalanie umiejętności konserwacji, czyszczenia, rozkładania, składania i 

samodzielnego strojenia instrumentu. 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Umiejętność grania z akompaniamentem fortepianu.  

 Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. 
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 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Nauka czytania nut a’vista. 

 Wprowadzanie notacji muzycznej. 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Nauka gry z pamięci. 

 Kształtowanie  umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

  Gamy majorowe i minorowe w obrębie jednej oktawy. 

  Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 2 drobne utwory solowe z akompaniamentem. 

 Czytanie a’ vista. 

 

Egzamin promocyjny 

 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

TRZECIA KLASA 

 

Zadania techniczno–wykonawcze 

 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Rozwijanie biegłości gry. 

 Doskonalenie gry z akompaniamentem.  
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 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Poszerzanie skali gry. 

 Nauka czytania nut a’vista. 

 Nauka transpozycji 

 Wprowadzanie notacji muzycznej. 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy. 

 Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej i zespołowej. 

 Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

 Gamy majorowe i minorowe 

 Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 2 utwory solowe z fortepianem. 

 Czytanie a’ vista. 

 Utwory kameralne. 

 

Egzamin promocyjny 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

CZWARTA KLASA 
 

Zadania techniczno–wykonawcze  

 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 
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 Wypracowanie umiejętności samodoskonalenia, efektywnej pracy w domu. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Rozwijanie biegłości gry. 

 Doskonalenie gry z akompaniamentem.  

 Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego. 

 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Poszerzanie skali gry. 

 Czytania nut a’vista. 

 Wprowadzanie notacji muzycznej. 

 Nauka transpozycji 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Zrozumienie istoty frazowania oraz wykonywania utworów zgodnie z kanonami stylu i 

formy muzycznej. 

 Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej. 

 Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

 Gamy majorowe i minorowe (różna artykulacja) 

 Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 Utwory solowe z fortepianem. 

 Czytanie a’ vista. 

 Utwory kameralne. 

 

Egzamin końcowy 
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 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

 

 

MINIMUM PROGRAMOWE cykl 6-letni 
 

 

PIERWSZA KLASA 

 

Zadania techniczno–wykonawcze  

 

 Zapoznanie z historią i budową waltorni ( umiejętność nazywania poszczególnych części 

waltorni oraz podstaw jej konserwacji i czyszczenia). 

 Zasady higieny osobistej i dbałość o instrument, ustnik, materiały nutowe, itp. 

 Podstawy techniki gry na waltorni: postawa grającego, trzymanie instrumentu (ułożenie 

rąk i palców), formowanie warg i ułożenie ustnika, technika oddechu (prawidłowe zadęcie 

oraz swobodne posługiwanie się aparatem oddechowym , z  uwzględnieniem znaczenia 

artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy), wydobycie dźwięku, kształtowanie jego 

jakości i intonacji. 

 Wprowadzenie aplikatury. 

 Wprowadzenie notacji muzycznej. 

 Wprowadzanie nauki gry z pamięci. 

 Wprowadzanie umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

 

Zadania praktyczne  

 

 Ćwiczenia zawierające różne problemy techniczne. 

 2 utwory solowe. 
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 Duety. 

 

 

DRUGA KLASA 
 

Zadania techniczno–wykonawcze 

 

 Utrwalanie umiejętności konserwacji, czyszczenia, rozkładania, składania i 

samodzielnego strojenia instrumentu. 

 Podstawy techniki gry na waltorni: postawa grającego, trzymanie instrumentu (ułożenie 

rąk i palców), formowanie warg i ułożenie ustnika, technika oddechu (prawidłowe zadęcie 

oraz swobodne posługiwanie się aparatem oddechowym , z  uwzględnieniem znaczenia 

artykulacyjnego języka, warg i mięśni twarzy), wydobycie dźwięku, kształtowanie jego 

jakości i intonacji. 

 Wprowadzenie aplikatury. 

 Wprowadzenie notacji muzycznej. 

 Nauka gry z pamięci. 

 Nabycie umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne  

 

 Ćwiczenia zawierające różne problemy techniczne. 

 2 utwory solowe 

 Duety. 

Egzamin promocyjny 

 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

 

TRZECIA KLASA 
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Zadania techniczno–wykonawcze 

 

 Utrwalanie umiejętności konserwacji, czyszczenia, rozkładania, składania i 

samodzielnego strojenia instrumentu. 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Umiejętność grania z akompaniamentem fortepianu. 

 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Wprowadzanie notacji muzycznej. 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Nauka gry z pamięci. 

 Kształtowanie  umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

  Gamy majorowe w obrębie jednej oktawy. 

  Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 2 drobne utwory solowe z akompaniamentem. 

 

Egzamin promocyjny 

 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

 

CZWARTA KLASA 
 

Zadania techniczno–wykonawcze  
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 Utrwalanie umiejętności konserwacji, czyszczenia, rozkładania, składania i 

samodzielnego strojenia instrumentu. 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Umiejętność grania z akompaniamentem fortepianu.  

 Przyswojenie podstawowych elementów obycia estradowego. 

 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Nauka czytania nut a’vista. 

 Wprowadzanie notacji muzycznej 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Nauka gry z pamięci. 

 Kształtowanie  umiejętności prawidłowej i systematycznej pracy w domu. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

  Gamy majorowe i minorowe w obrębie jednej oktawy. 

  Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 2 drobne utwory solowe z akompaniamentem. 

 Czytanie a’ vista. 

 

Egzamin promocyjny 

 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

 

PIĄTA KLASA 
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Zadania techniczno–wykonawcze 

 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Rozwijanie biegłości gry. 

 Doskonalenie gry z akompaniamentem.  

 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Poszerzanie skali gry. 

 Nauka czytania nut a’vista. 

 Wprowadzanie notacji muzyczne Nauka transpozycji 

 Nauka transpozycji 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Umiejętność koncentrowania się i pokonywania tremy. 

 Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej i zespołowej. 

 Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 

 

 Gamy majorowe i minorowe 

 Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 2 utwory solowe z fortepianem. 

 Czytanie a’ vista. 

 Utwory kameralne. 

 

Egzamin promocyjny 
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 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 

 

SZÓSTA KLASA 
 

Zadania techniczno–wykonawcze  

 

 Doskonalenie podstawowych elementów techniki gry. 

 Wypracowanie umiejętności samodoskonalenia, efektywnej pracy w domu. 

 Kształtowanie jakości dźwięku i intonacji. 

 Rozwijanie biegłości gry. 

 Doskonalenie gry z akompaniamentem.  

 Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego. 

 Wprowadzanie dalszej aplikatury. 

 Poszerzanie skali gry. 

 Czytania nut a’vista. 

 Nauka transpozycji 

 Wprowadzanie notacji muzycznej. 

 Dokładność odczytania zapisu nutowego. 

 Zrozumienie istoty frazowania oraz wykonywania utworów zgodnie z kanonami stylu i 

formy muzycznej. 

 Rozwijanie umiejętności gry pamięciowej. 

 Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów. 

 Rozwijanie wrażliwości muzycznej. 

 

Zadania praktyczne 
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 Gamy majorowe i minorowe (różna artykulacja) 

 Etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych. 

 Utwory solowe z fortepianem. 

 Czytanie a’ vista. 

 Utwory kameralne. 

 

Egzamin końcowy 

 

 2 utwory z akompaniamentem (w tym 1 na pamięć). 

 
 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 
 
Wymagania na poszczególne oceny:  

                                                                                                                                                                                

CELUJĄCY - uczeń musi wykonać program z pamięci, bez żadnych zastrzeżeń do poszczególnych 

elementów wykonawczo interpretacyjnych i swoją grą wyróżniać się na tle innych uczniów. Uczeń musi 

zrealizować w pełni materiał zadany w danym roku szkolnym oraz brać udział w koncertach. 

 

b) stopień bardzo dobry - 5, otrzymuje uczeń, który: 

✓ opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, 

✓ rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 

nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c) stopień dobry – 4 , otrzymuje uczeń, który: 

✓ nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym 

przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym 

wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń 

programowych), 

✓ poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

d) stopień dostateczny - 3, otrzymuje uczeń, który: 

✓ opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez 

nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej, 
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✓ rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

e) stopień dopuszczający - 2, otrzymuje uczeń, który: 

✓ ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, spełnienie 

wymagań edukacyjnych jest minimalne i poważnie utrudni, a nawet może 

uniemożliwić dalsze kształcenie, 

✓ rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu 

trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

f) stopień niedostateczny - 1 , otrzymuje uczeń, który: 

✓ nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego 

przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie 

rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności 

(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych). 

 

 

 

WIOLONCZELA 
 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 dobraniem właściwej długości nóżki do swojego wzrostu, 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra czterema palcami w I pozycji, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich poprawienia. 
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dostateczny 1. Ma trudności z : 

 dobraniem właściwej długości nóżki do swojego wzrostu, 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Potrafi nazwać poszczególne części instrumentu. 

3. Gra czterema palcami w I pozycji. 

4. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

5. Gra z błędami intonacyjnymi. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato legato po 2 dźwięki na smyczek. 

8. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

5. Tekst muzyczny odczytuje z błędami. 

6. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz prawidłowego 

układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi trudności. 

2. Gra poprawnym układem palców w I pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

9. Realizuje dynamikę w utworach. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

DRUGA KLASA 
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Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w I w obu układach pozycji sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Ma problem z odczytaniem nut. 

5. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

6. Gra legato po dwa dźwięki na smyczek. 

7. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji, oraz półpozycji. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Stara się grać najprostsze dwudźwięki.  

5. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 2 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I pozycji, zna dźwięki w półpozycji.  

4. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

5. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

6. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

7. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

8. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

9. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

10. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji oraz w półpozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Realizuje dynamikę w utworach. 

8. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

9. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

TRZECIA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w I i  IV pozycji sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

5. Ma problem z odczytaniem nut. 

6. Nie potrafi wibrować. 

7. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

8. Gra legato sprawia mu trudność. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 
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dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w I i IV pozycji sprawia mu małe 

trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

5. Wibracja sprawia mu trudności. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 4 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I i IV pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do sześciu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Artykulacja staccato sprawia mu trudności 

9. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

10. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

11. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

12. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

13. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I i IV pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Artykulacja staccato sprawia mu nieznaczne trudności. 

8. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

9. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

10. Realizuje dynamikę w utworach. 

11. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

12. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

13. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

CZWARTA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 
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dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do IV pozycji sprawia mu trudności, 

3. Ma problemy z intonacją. 

4. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

5. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

6. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

7. Ma problem z odczytaniem nut. 

8. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

9. Nie potrafi wibrować. 

10. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

11. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

12. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do IV pozycji sprawia mu 

małe trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. Wibracja 

sprawia mu trudności. 

5. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

6. Stara się wibrować. 

7. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

8. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

9. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

10. Słabo czyta nuty. 

11. Gra legato po 6 dźwięków na smyczek. 

12. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do IV pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Stara się realizować ozdobniki. 

9. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu trudności 

10. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

11. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

12. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

13. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

14. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do IV pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w uwtorze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

PIĄTA KLASA 
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Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji sprawia mu trudności, 

3. Nie potrafi grać w pozycji kciukowej. 

4. Nie ma orientacji w kluczu tenorowym. 

5. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

6. Ma problemy z intonacją. 

7. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

8. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

9. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

10. Ma problem z odczytaniem nut. 

11. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

12. Nie potrafi wibrować. 

13. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

14. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

15. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

16. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji sprawia mu 

małe trudności. 

3. Gra w pozycji kciukowej sprawia mu dużą trudność. 

4. Ma średnią orientację w kluczu tenorowym. 

5. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

6. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

7. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

8. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

9. Stara się wibrować. 

10. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

11. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

12. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

13. Słabo czyta nuty. 

14. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

15. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

16. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

17. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji.  

4. Pozycja kciukowa sprawia mu małe trudności. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Dobrze orientuje się w kluczu tenorowym. 

7. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

8. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

9. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

10. Stara się wibrować. 

11. Stara się realizować ozdobniki. 

12. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

13. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

14. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

15. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

16. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

17. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

18. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Granie w pozycji kciukowej nie sprawia mu trudności. 

4. Świetnie orientuje się w kluczu tenorowym. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

7. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

8. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

9. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

10. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

11. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

12. Potrafi prowadzić frazę w uwtorze. 

13. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

14. Realizuje dynamikę w utworach. 

15. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

16. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

17. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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SZÓSTA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji oraz w pozycji kciukowej sprawia mu 

trudności, 

3. Nie ma biegłości palców lewej ręki. 

4. Nie ma orientacji w kluczu tenorowym. 

5. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

6. Ma problemy z intonacją. 

7. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

8. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

9. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

10. Ma problem z odczytaniem nut. 

11. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

12. Nie potrafi wibrować. 

13. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

14. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

15. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

16. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 
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dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji oraz w pozycji 

kciukowej sprawia mu trudności. 

3. Słaba biegłość palców lewej ręki. 

4. Ma średnią orientację w kluczu tenorowym. 

5. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

6. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

7. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

8. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

9. Stara się wibrować. 

10. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

11. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

12. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

13. Słabo czyta nuty. 

14. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

15. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

16. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

17. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji oraz pozycję 

kciukową.  

4. Dość szybka biegłość palców lewej ręki. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Dobrze orientuje się w kluczu tenorowym. 

7. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

8. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

9. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

10. Stara się wibrować. 

11. Stara się realizować ozdobniki. 

12. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

13. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

14. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

15. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

16. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

17. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych                    

tempach. 

18. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Granie w pozycji kciukowej nie sprawia mu trudności. 

4. Świetnie orientuje się w kluczu tenorowym. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

7. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

8. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

9. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

10. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

11. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

12. Potrafi prowadzić frazę w uwtorze. 

13. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

14. Realizuje dynamikę w utworach. 

15. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

16. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

17. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 

PIERWSZA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 dobraniem właściwej długości nóżki do swojego wzrostu, 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra czterema palcami w I pozycji, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 



151 

 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 dobraniem właściwej długości nóżki do swojego wzrostu, 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Potrafi nazwać poszczególne części instrumentu. 

3. Gra czterema palcami w I pozycji. 

4. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

5. Gra z błędami intonacyjnymi. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 2 dźwięki na smyczek. 

Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I pozycji. 

4. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

5. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

6. Tekst muzyczny odczytuje z błędami. 

7. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

8. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

9. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji i półpozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

9. Realizuje dynamikę w utworach. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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DRUGA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w pozycjach od I do IV sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Ma problem z odczytaniem nut. 

5. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

6. Gra legato po dwa dźwięki na smyczek. 

7. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji, zna II, III i IV pozycję. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Stara się grać najprostsze dwudźwięki.  

5. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 4 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I, II, III i IV pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki z pustymi strunami. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

7. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

8. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

9. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

10. Artykulacja staccato sprawia mu trudności 

11. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

12. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I, II, III i IV pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do sześciu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

7. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

8. Realizuje dynamikę w utworach. 

9. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

10. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał wykraczający poza program nauczania, bierze czynny 

udział w koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

TRZECIA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji sprawia mu trudności, 

3. Ma problemy z intonacją. 

4. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

5. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

6. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

7. Ma problem z odczytaniem nut. 

8. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

9. Nie potrafi wibrować. 

10. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

11. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

12. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 
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dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji sprawia mu 

małe trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. Wibracja 

sprawia mu trudności. 

5. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

6. Stara się wibrować. 

7. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

8. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

9. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

10. Słabo czyta nuty. 

11. Gra legato po 6 dźwięków na smyczek. 

12. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Stara się realizować ozdobniki. 

9. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu trudności 

10. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

11. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

12. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

13. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

14. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych                    

tempach. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w uwtorze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

CZWARTA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 
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dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji oraz w pozycji kciukowej sprawia mu 

trudności, 

3. Nie ma biegłości palców lewej ręki. 

4. Nie ma orientacji w kluczu tenorowym. 

5. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

6. Ma problemy z intonacją. 

7. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

8. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

9. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

10. Ma problem z odczytaniem nut. 

11. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

12. Nie potrafi wibrować. 

13. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

14. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

15. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

16. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji oraz w pozycji 

kciukowej sprawia mu trudności. 

3. Słaba biegłość palców lewej ręki. 

4. Ma średnią orientację w kluczu tenorowym. 

5. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

6. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

7. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

8. Stara się wibrować oraz realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

9. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

10. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

11. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

12. Słabo czyta nuty. 

13. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

14. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

15. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

16. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji oraz pozycję 

kciukową.  

4. Dość szybka biegłość palców lewej ręki. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Dobrze orientuje się w kluczu tenorowym. 

7. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

8. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

9. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

10. Stara się wibrować. 

11. Stara się realizować ozdobniki. 

12. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

13. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

14. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

15. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

16. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

17. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych  

tempach. 

18. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Granie w pozycji kciukowej nie sprawia mu trudności. 

4. Świetnie orientuje się w kluczu tenorowym. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

7. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

8. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

9. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

10. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

11. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

12. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

13. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

14. Realizuje dynamikę w utworach. 

15. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

16. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

17. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu 

celujący Realizuje materiał zgodny z  programem nauczania, bierze czynny udział w 

koncertach i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 

 
Podstawowymi kryteriami oceny jest: 

 spełnienie wymagań edukacyjnych w danym roku nauki, 

 postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych, 

 opanowanie repertuaru, 

 wykonanie programu z pamięci, 

 jakość wykonań artystycznych, 

 systematyczność i pilność ucznia w nauce, 

 stopień przygotowania ucznia do zajęć, 

 bieżąca praca ucznia podczas zajęć. 

Pracę ucznia ocenia się według następujących kryteriów: 

 ocenę celującą otrzymuje uczeń, który prezentuje grę bezbłędną muzycznie i 

technicznie oraz ciekawą artystycznie. Ponadto wykazuje się nienaganną i wzorową 

postawą w zakresie kultury osobistej oraz poszanowania instrumentów i mienia 

szkolnego, 

 ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który, prezentuje grę bezbłędną  technicznie i 

muzycznie, opanował zakres materiału obowiązujący w danej klasie, 

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania danej klasy według 

obowiązującego programu, i prezentuje grę poprawną techniczne i  muzyczne, 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który, wykonał program z niedociągnięciami 

muzyczno – technicznymi,  intonacyjnymi i pamięciowymi lecz opanował grę na 

instrumencie umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy, 

 ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego 

w danej klasie , jego wykonanie utworów charakteryzuje się brakami techniczno – 

muzycznymi, jednak nie wykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy, 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum materiału 

przewidzianego w programie nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy 

rozwój muzyczno – artystyczny nawet przy intensywnej pracy. 
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Uczeń wykonuje program egzaminacyjny z pamięci. W przypadku niespełnienia tego 

wymagania jego ocenę obniża się o jedną notę niżej. 

SKRZYPCE 

 

MINIMUM PROGRAWMOWE - cykl 6-letni 

 

PIERWSZA KLASA 

 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra czterema palcami w I pozycji, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich poprawienia. 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Potrafi nazwać poszczególne części instrumentu. 

3. Gra czterema palcami w I pozycji. 

4. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

5. Gra z błędami intonacyjnymi. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato legato po 2 dźwięki na smyczek. 

8. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

5. Tekst muzyczny odczytuje z błędami. 

6. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz prawidłowego 

układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi trudności. 

2. Gra poprawnym układem palców w I pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

9. Realizuje dynamikę w utworach. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

DRUGA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w I w obu układach pozycji sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Ma problem z odczytaniem nut. 

5. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

6. Gra legato po dwa dźwięki na smyczek. 

7. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność 
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dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji oraz półpozycji. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Stara się grać najprostsze dwudźwięki.  

5. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 2 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I pozycji, zna dźwięki w półpozycji.  

4. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

5. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

6. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

7. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

8. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

9. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

10. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji oraz w półpozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Realizuje dynamikę w utworach. 

8. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

9. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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TRZECIA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w I i  III pozycji sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

5. Ma problem z odczytaniem nut. 

6. Nie potrafi wibrować. 

7. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

8. Gra legato sprawia mu trudność. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w I i III pozycji sprawia mu małe 

trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

5. Wibracja sprawia mu trudności. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 4 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I i III pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do sześciu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Artykulacja staccato sprawia mu trudności 

9. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

10. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

11. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

12. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

13. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I i III pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Artykulacja staccato sprawia mu nieznaczne trudności. 

8. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

9. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

10. Realizuje dynamikę w utworach. 

11. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

12. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

13. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

CZWARTA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 
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niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do IV pozycji sprawia mu trudności, 

3. Ma problemy z intonacją. 

4. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

5. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

6. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

7. Ma problem z odczytaniem nut. 

8. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

9. Nie potrafi wibrować. 

10. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

11. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

12. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do IV pozycji sprawia mu 

małe trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. Wibracja 

sprawia mu trudności. 

5. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

6. Stara się wibrować. 

7. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

8. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

9. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

10. Słabo czyta nuty. 

11. Gra legato po 6 dźwięków na smyczek. 

12. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do IV pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Stara się realizować ozdobniki. 

9. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu trudności 

10. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

11. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

12. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

13. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

14. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do IV pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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PIĄTA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do V pozycji sprawia mu trudność. 

3. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

4. Ma problemy z intonacją. 

5. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

6. Nie wykorzystuje całej długości smyczka. 

7. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

8. Ma problem z odczytaniem nut. 

9. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

10. Nie potrafi wibrować. 

11. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

12. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

13. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

14. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do V pozycji sprawia mu małe 

trudności. 

3. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

4. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

5. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

6. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

7. Stara się wibrować. 

8. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

9. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

10. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

11. Słabo czyta nuty. 

12. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

13. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

14. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

15. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do V pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

5. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

6. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

7. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

8. Stara się wibrować. 

9. Stara się realizować ozdobniki. 

10. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

11. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

12. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

13. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

14. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

15. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych 

tempach. 

16. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do V pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

SZÓSTA KLASA 
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Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji sprawia mu trudności, 

3. Nie ma biegłości palców lewej ręki. 

4. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

5. Ma problemy z intonacją. 

6. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

7. Nie wykorzystuje całej długości smyczka. 

8. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

9. Ma problem z odczytaniem nut. 

10. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

11. Nie potrafi wibrować. 

12. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

13. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

14. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

15. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji sprawia mu 

trudności. 

3. Słaba biegłość palców lewej ręki. 

4. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

5. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

6. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

7. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Stara się wibrować. 

9. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

10. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

11. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

12. Słabo czyta nuty. 

13. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

14. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

15. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

16. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji . 

4. Dość szybka biegłość palców lewej ręki. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

7. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

8. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

9. Stara się wibrować. 

10. Stara się realizować ozdobniki. 

11. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

12. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

13. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

14. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

15. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

16. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych                    

tempach. 

17. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez dwie oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

MINIMUM PROGRAMOWE - cykl 4-letni 
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PIERWSZA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra czterema palcami w I pozycji, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Potrafi nazwać poszczególne części instrumentu. 

3. Gra czterema palcami w I pozycji. 

4. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

5. Gra z błędami intonacyjnymi. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 2 dźwięki na smyczek. 

Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I pozycji. 

4. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

5. Gra legato do trzech dźwięków na smyczek. 

6. Tekst muzyczny odczytuje z błędami. 

7. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

8. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

9. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
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bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji i półpozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

5. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

6. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

7. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

8. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

9. Realizuje dynamikę w utworach. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

DRUGA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie w pozycjach od I do III sprawia mu trudności, 

3. Niepoprawnie intonuje dźwięki i nie widzi potrzeby ich 

poprawienia. 

4. Ma problem z odczytaniem nut. 

5. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

6. Gra legato po dwa dźwięki na smyczek. 

7. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność 



172 

 

dostateczny 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Gra różnymi układami palców w I pozycji, zna II, III pozycję. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Stara się grać najprostsze dwudźwięki.  

5. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. 

6. Słabo czyta nuty. 

7. Gra legato po 4 dźwięki na smyczek. 

8. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

9. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność 

dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców w I, II, III pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki z pustymi strunami. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do czterech dźwięków na smyczek. 

7. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

8. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

9. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

10. Artykulacja staccato sprawia mu trudności 

11. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go z drobnymi potknięciami. 

12. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców w I, II, III pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do sześciu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

7. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

8. Realizuje dynamikę w utworach. 

9. Uczy się utworu na pamięć i wykonuje go bezbłędnie. 

10. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 
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TRZECIA KLASA 

Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do V pozycji sprawia mu trudności, 

3. Ma problemy z intonacją. 

4. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

5. Nie wykorzystuje całej powierzchni smyczka. 

6. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

7. Ma problem z odczytaniem nut. 

8. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

9. Nie potrafi wibrować. 

10. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

11. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

12. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu dużą trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do V pozycji sprawia mu małe 

trudności. 

3. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

4. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać. Wibracja 

sprawia mu trudności. 

5. Stara się realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

6. Stara się wibrować. 

7. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

8. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

9. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

10. Słabo czyta nuty. 

11. Gra legato po 6 dźwięków na smyczek. 

12. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

13. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do V pozycji.  

4. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

5. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

6. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

7. Stara się wibrować. 

8. Stara się realizować ozdobniki. 

9. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu trudności 

10. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

11. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

12. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

13. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

14. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych                    

tempach. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 
 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do V pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do ośmiu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez trzy oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu. 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

CZWARTA KLASA 
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Ocena Wymagania na ocenę 

niedostateczny Nie spełnia wymagań edukacyjnych na ocenę dopuszczającą. 

dopuszczający 1. Ma trudności z : 

 zachowaniem prawidłowej postawy przy graniu na instrumencie, 

 zachowaniem prawidłowego układu obu rąk. 

2. Granie od I do VII pozycji sprawia mu trudności, 

3. Nie ma biegłości palców lewej ręki. 

4. Nie potrafi grać akordów i arpeggio. 

5. Ma problemy z intonacją. 

6. Ma problem z realizowaniem wszelkiego rodzaju ozdobników. 

7. Nie wykorzystuje całej długości smyczka. 

8. Nie potrafi rozplanować smyczka w trakcie wykonywania utworu. 

9. Ma problem z odczytaniem nut. 

10. Ma problem z graniem dwudźwięków. 

11. Nie potrafi wibrować. 

12. Nie umie prowadzić frazy w utworze. 

13. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

14. Artykulacja legato, sautille i staccato sprawia mu trudność. 

15. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu trudność. 

dostateczny 1. Postawa przy graniu na instrumencie oraz układ obu rąk ulegają 

nieznacznym odkształceniom. 

2. Gra różnymi układami palców w od I do VII pozycji sprawia mu 

trudności. 

3. Słaba biegłość palców lewej ręki. 

4. Ma trudności z graniem arpeggio i akordów. 

5. Prowadzenie smyczka równolegle do podstawka oraz utrzymanie 

prawidłowego układu obu rąk wymaga dużego skupienia ze strony 

ucznia. 

6. Gra z błędami intonacyjnymi, stara się je poprawiać.  

7. Stara się wibrować oraz realizować wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

9. Ma trudności z prawidłowym rozplanowaniem smyczka. 

10. Ma trudności z graniem dwudźwięków. 

11. Słabo czyta nuty. 

12. Gra legato po 8 dźwięków na smyczek. 

13. Ma trudności z artykulacją staccato, sautille. 

14. Ma trudności z nauczeniem się utworu na pamięć. 

15. Współgranie z drugim instrumentem sprawia mu małe trudność 
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dobry 1. Potrafi utrzymać prawidłową postawę przy graniu. 

2. Układ obu rąk ulega niewielkim odkształceniom. 

3. Zna różne układy palców od I do VII pozycji. 

4. Dość szybka biegłość palców lewej ręki. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Arpeggio i akordy sprawiają mu nieznaczne problemy. 

7. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

8. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

9. Stara się wibrować. 

10. Stara się realizować ozdobniki. 

11. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

12. Tekst muzyczny odczytuje z błędami.  

13. Słyszy błędy intonacyjne i poprawia je. 

14. Stara się realizować dynamikę w utworach. 

15. Stara się prowadzić frazę w utworze. 

16. Stara się opanować dłuższe utwory pamięciowo i w szybszych  

tempach. 

17. Potrafi współgrać z drugim instrumentem z drobnymi potknięciami. 

bardzo dobry 1. Zachowanie prawidłowej postawy przy instrumencie oraz 

prawidłowego układu obu rąk podczas grania nie sprawia uczniowi 

trudności. 

2. Gra różnymi układami palców od I do VII pozycji. 

3. Gra całym smyczkiem oraz jego dolną i górną połową. 

4. Gra legato do szesnastu dźwięków na smyczek. 

5. Gra flażolety naturalne, dwudźwięki. 

6. Potrafi wibrować na długich i krótszych wartościach rytmicznych. 

7. Realizuje wszelkiego rodzaju ozdobniki. 

8. Artykulacja staccato, sautille sprawiają mu nieznaczne trudności. 

9. Dobrze odczytuje tekst muzyczny. 

10. Potrafi prowadzić frazę w utworze. 

11. Gra czysto intonacyjnie, ładnym opartym dźwiękiem. 

12. Realizuje dynamikę w utworach. 

13. Potrafi opanować dłuższe utwory pamięciowo. 

14. Potrafi zagrać gamę przez trzy oktawy z zastosowaniem zmian 

pozycji i układów. 

15. Potrafi współgrać z drugim instrumentem bez zarzutu 

celujący Realizuje zgodny z programem nauczania, bierze czynny udział w koncertach 

i konkursach, prezentuje grę od strony muzycznej. 

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA 
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Podstawowymi kryteriami oceny jest: 

 spełnienie wymagań edukacyjnych w danym roku nauki, 

 postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych, 

 opanowanie repertuaru, 

 wykonanie programu z pamięci, 

 jakość wykonań artystycznych, 

 systematyczność i pilność ucznia w nauce, 

 stopień przygotowania ucznia do zajęć, 

 bieżąca praca ucznia podczas zajęć. 

Pracę ucznia ocenia się według następujących kryteriów: 

 ocenę celującą otrzymuje ucczeń, który prezentuje grę bezbłędną muzycznie i 

technicznie oraz ciekawą artystycznie. Ponadto wykazuje się nienaganną i wzorową 

postawą w zakresie kultury osobistej oraz poszanowania instrumentów i mienia 

szkolnego, 

 ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który, prezentuje grę bezbłędną  technicznie i 

muzycznie, opanował zakres materiału obowiązujący w danej klasie, 

 ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania danej klasy według 

obowiązującego programu, i prezentuje grę poprawną techniczne i  muzyczne, 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który, wykonał program z niedociągnięciami 

muzyczno – technicznymi,  intonacyjnymi i pamięciowymi lecz opanował grę na 

instrumencie umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy, 

 ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego 

w danej klasie , jego wykonanie utworów charakteryzuje się brakami techniczno – 

muzycznymi, jednak nie wykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy, 

 ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum materiału 

przewidzianego w programie nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy 

rozwój muzyczno – artystyczny nawet przy intensywnej pracy. 
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Uczeń wykonuje program egzaminacyjny z pamięci. W przypadku niespełnienia tego 

wymagania jego ocenę obniża się o jedną notę niżej. 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU  
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE -klasy IV - VI cykl 6-letni 

 
 

2) Rozwijanie słuchu muzycznego 

Uczeń: 
 

1) rozpoznaje: 

a) struktury melodyczne: skalę majorową (odmiana naturalna) i minorową (odmiana 

naturalna, harmoniczna, dorycka i melodyczna),  

- interwały proste gamowłaściwe, w oderwaniu od tonacji, trójdźwięki majorowe i minorowe 

w postaci zasadniczej i w przewrotach, trójdźwięki zmniejszone i zwiększone, dominantę 

septymową w postaci zasadniczej i w przewrotach z rozwiązaniem, progresje, dźwięki obce  

w melodii;  

- zagadnienia realizowane są w tonacjach do trzech znaków przykluczowych, 

 

b) struktury harmoniczne: interwały proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji,  

-trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, trójdźwięki 

zmniejszone i zwiększone, triadę harmoniczną w majorze naturalnym i minorze 

harmonicznym, dominantę septymową w postaci zasadniczej i w przewrotach z 

rozwiązaniem;  

-zagadnienia są realizowane w tonacjach do trzech znaków przykluczowych, 

c) struktury metrorytmiczne: wartości rytmiczne, grupy rytmiczne regularne oraz triolę, takty 

ćwierćnutowe (2/4, 3/4, 4/4) i ósemkowe (3/8, 6/8), synkopę, przedtakt, fermatę; 

2) zapisuje, uzupełnia i koryguje przebiegi melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne 

jednogłosowe (dyktanda, ćwiczenia solfeżowe, przykłady z literatury muzycznej oraz z 

repertuaru uczniowskiego); 

3) zapamiętuje motywy melodyczne i rytmiczne, fragmenty piosenek i utworów muzycznych. 

 

2. Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem. Uczeń realizuje głosem z nut: 
1) nierytmizowane następstwa dźwięków różnej wysokości; 

2) proste motywy i melodie oparte o poznane struktury interwałowe i harmoniczne; 

3) przebiegi rytmiczne; 

4) melodie z akompaniamentem drugiej osoby. Zagadnienia są realizowane następującymi 

sposobami: solmizacją, literowo, stopniami gamy, tataizacją oraz pracą z tekstem. 

 

3. Kształcenie ekspresji muzycznej. Uczeń: 

1) tworzy własne wypowiedzi muzyczne (improwizuje głosem i na instrumentach, komponuje 

miniatury muzyczne); 

2) odczytuje i realizuje zapisany tekst muzyczny, zgodnie z zawartymi oznaczeniami 

wykonawczymi i wskazówkami interpretacyjnymi; 

3) aktywnie słucha muzyki, wykorzystując proste formy ruchu, w tym taktowanie. 

 

4. Kształcenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki.  

Uczeń stosuje: 
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1) zasady notacji i kaligrafii muzycznej, dotyczące zapisu pojedynczych dźwięków i 

współbrzmień w kluczach wiolinowym i basowym, na pięciolinii oraz na liniach dodanych 

dolnych i górnych, symboli interwałów i akordów, wartości rytmicznych nut i pauz, grup 

rytmicznych, kropki przy nucie, fermaty, łuków, znaków przykluczowych, znaków 

chromatycznych pojedynczych, przenośników oktawowych, transpozycji, znaków 

zakończenia utworu i innych skrótów pisowni muzycznej; 

2) solmizacyjne i literowe nazwy dźwięków odpowiadających stopniom gamy w poznanych 

tonacjach, nazwy oktaw w zakresie C –c3; 

3) terminologię związaną z pokrewieństwem gam (równoległość , jednoimienność, koło 

kwintowe) w zakresie poznanych tonacji; 

4) zasady budowy poznanych struktur melodycznych, harmonicznych i metrorytmicznych. 

 

5. Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności. Uczeń: 

1) stosuje terminologię muzyczną w wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie zdobytej 

wiedzy i umiejętności; 

2) dostrzega, odczytuje i wykonuje poznane struktury melodyczne, harmoniczne i 

metrorytmiczne; 

3)wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w realizacji innych przedmiotów, zwłaszcza 

instrumentu głównego.  

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów.  

W celu sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się niżej wymienione 

formy oceniania : 

•sprawdziany i testy z przerobionego materiału –wcześniej zapowiedziane: słuchowe i 

pisemne; 

•kartkówki z zakresu materiału zrealizowanego na 2-3 ostatnich lekcjach / mogą być nie 

zapowiedziane/; 

•różnorodne dyktanda słuchowe: melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne;  

•indywidualne wykonywanie ćwiczeń słuchowych oraz zadań przy tablicy, czytanie nut 

głosem /materiał piosenek, ćwiczeń jednogłosowych itp. 

•zadania domowe  

•wewnątrzklasowe i wewnątrzszkolne przesłuchania solfeżowe.  

Osiągnięcie szczegółowych celów nauczania oraz wyżej wymienionych zadań jakie stawia się 

przed uczniem w trakcie nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w klasach I-VI , realizacja 

poprzez różnorodne techniki pracy* słuchowe rozpoznawanie różnorodnych struktur 

muzycznych* śpiewanie piosenek oraz intonowanie struktur muzycznych * czytanie nut 

głosem* analiza słuchowa, korekta błędów i zapisywanie struktur muzycznych(dyktando) * 

improwizacja głosem. Wymienione wyżej sposoby pracy wykonywane są na lekcjach 

zarówno indywidualnie przez każdego ucznia jak i grupowo. Wymagania na poszczególne 

stopnie ocen uczeń osiaga w wymienionych formach sprawdzania 84% -na bardzo dobrą, 

64%-na dobrą, 48%-na dostateczną, poniżej 48% - ocena dopuszczająca  

 

 



180 

 

RYTMIKA  
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 

1. Rozwijanie słuchu muzycznego 

 

Uczeń: 

1)  rozpoznaje: 

 

a)  struktury melodyczne: skalę majorową (odmiana naturalna) i minorową (odmiana  

naturalna, harmoniczna, dorycka i melodyczna), interwały proste gamowłaściwe  

i w oderwaniu od tonacji, trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej  

i w przewrotach, trójdźwięki zmniejszone i zwiększone, dominantę septymową  

w postaci zasadniczej i w przewrotach z rozwiązaniem, progresje, dźwięki obce  

w melodii; zagadnienia realizowane są w tonacjach do trzech znaków  

przykluczowych, 

 

b)  struktury harmoniczne:  interwały proste gamowłaściwe i w oderwaniu od tonacji,  

trójdźwięki majorowe i minorowe w postaci zasadniczej i w przewrotach, trójdźwięki  

zmniejszone i zwiększone, triadę harmoniczną w majorze naturalnym i minorze  

harmonicznym, dominantę septymową w postaci zasadniczej i w przewrotach  

z rozwiązaniem; zagadnienia są realizowane w tonacjach  do trzech znaków przykluczowych, 

 

c)  struktury metrorytmiczne: wartości rytmiczne, grupy rytmiczne regularne oraz triolę, takty 

ćwierćnutowe (2/4, 3/4, 4/4) i ósemkowe (3/8, 6/8), synkopę, przedtakt, fermatę; 

 

2)  zapisuje, uzupełnia i koryguje przebiegi melodyczne, rytmiczne i melodyczno- 

rytmiczne  jednogłosowe (dyktanda, ćwiczenia solfeżowe, przykłady z literatury muzycznej 

oraz z repertuaru uczniowskiego); 

 

3)  zapamiętuje motywy melodyczne i rytmiczne, fragmenty piosenek i utworów  

muzycznych. 

 

 2. Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem 

 

Uczeń realizuje głosem z nut: 

1)  nierytmizowane następstwa dźwięków różnej wysokości; 

2)  proste motywy i melodie oparte o poznane struktury interwałowe i harmoniczne; 

3) przebiegi rytmiczne; 

4) melodie z akompaniamentem drugiej osoby. 

 

Zagadnienia są realizowane następującymi sposobami: solmizacją, literowo, stopniami gamy, 

tataizacją oraz pracą z tekstem. 

 

3. Kształcenie ekspresji muzycznej 
Uczeń: 

 

1) tworzy własne wypowiedzi muzyczne (improwizuje głosem i na instrumentach,  
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komponuje miniatury muzyczne); 

2) odczytuje i realizuje zapisany tekst muzyczny, zgodnie z zawartymi oznaczeniami  

wykonawczymi i wskazówkami interpretacyjnymi; 

3)  aktywnie słucha muzyki, wykorzystując proste formy ruchu, w tym taktowanie. 

- 4- 

4. Kształcenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki 

 

Uczeń stosuje: 

 

1) zasady notacji i kaligrafii muzycznej, dotyczące zapisu pojedynczych dźwięków  

i współbrzmień w kluczach wiolinowym i basowym, na pięciolinii oraz na liniach  

dodanych dolnych i górnych, symboli interwałów i akordów, wartości rytmicznych nut i pauz, 

grup rytmicznych, kropki przy nucie, fermaty, łuków, znaków przykluczowych, znaków 

chromatycznych pojedynczych, przenośników oktawowych, transpozycji, znaków  

zakończenia utworu i innych skrótów pisowni muzycznej; 

 

2) solmizacyjne i literowe nazwy dźwięków odpowiadających stopniom gamy 

w poznanych tonacjach, nazwy oktaw w zakresie C –c3; 

 

3) terminologię związaną z pokrewieństwem gam (równoległość , jednoimienność, koło 

kwintowe) w zakresie poznanych tonacji; 

 

4) zasady budowy poznanych struktur melodycznych, harmonicznych 

i 181metrorytmicznyh. 

 

5. Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności 

 

Uczeń: 

 

1)  stosuje terminologię muzyczną w wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie  

zdobytej wiedzy i umiejętności; 

 

2)  dostrzega, odczytuje i wykonuje poznane struktury melodyczne, harmoniczne  

i metrorytmiczne; 

 

3) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w realizacji innych przedmiotów, zwłaszcza 

instrumentu głównego. 

 

 

 

 

Formy sprawdzania osiągnięć uczniów 

 

 

 W celu sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się niżej wymienione 

formy oceniania : 
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 sprawdziany i testy z przerobionego materiału – wcześniej zapowiedziane: słuchowe i 

pisemne; 

 kartkówki z zakresu materiału zrealizowanego na 2-3 ostatnich lekcjach / mogą być nie 

zapowiedziane/; 

 różnorodne dyktanda słuchowe: melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne;  

 indywidualne wykonywanie ćwiczeń słuchowych oraz zadań przy tablicy 

 czytanie nut głosem /materiał piosenek, ćwiczeń jednogłosowych itp./ 

 zadania domowe ; 

 wewnątrzklasowe i wewnątrzszkolne przesłuchania solfeżowe. 

 

     Osiągnięcie szczegółowych celów nauczania oraz  wyżej wymienionych zadań jakie stawia 

się przed uczniem w trakcie nauczania przedmiotu kształcenie słuchu w klasach I-VI , realizuje 

się  poprzez różnorodne techniki pracy: 

 

      *  słuchowe rozpoznawanie różnorodnych struktur muzycznych 

*  śpiewanie piosenek oraz intonowanie struktur muzycznych  

*  czytanie nut głosem 

      *  analiza słuchowa, korekta błędów i zapisywanie struktur muzycznych(dyktando)   

      *  improwizacja głosem 

 

Wymienione wyżej sposoby pracy wykonywane są  na lekcjach zarówno indywidualnie przez 

każdego ucznia jak i grupowo.          

Wymagania na poszczególne stopnie 

 Przedstawione powyżej formy sprawdzania osiągnięć ucznia są osiągane w 85 % na ocenę 

bardzo dobrą, 64%- na ocenę dobrą, 48%- na ocenę dostateczną, 40% na ocenę 

dopuszczającą. 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 

1. Rozwijanie dyspozycji muzycznej   

Uczeń:  

1) świadomie i aktywnie słucha muzyki; 

 2) jest uwrażliwiony na zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi;  

3) rozpoznaje barwę brzmienia instrumentów muzycznych;  

4) realizuje różnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych 

wartości;  
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5) rozpoznaje słuchowo i wykonuje różnymi sposobami motywy, tematy i frazy 

melodyczne, rytmiczne i melodyczno-rytmiczne.  

2. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz 

kompetencji społecznych  

Uczeń:  

1) interpretuje ruchem i za pomocą instrumentów orffowskich: wartości rytmiczne, 

akcenty metryczne, różnego rodzaju tematy rytmiczne, kanony i piosenki;  

2) improwizuje ruchem, głosem oraz na instrumentach orffowskich;  

3) wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki;  

4) reaguje ruchem na elementy dzieła muzycznego;  

5) wykonuje lub tworzy akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych;  

6) rozpoznaje podstawowe kroki tańców polskich i potrafi je wykonać;  

7) wykazuje się kreatywnością w tworzeniu i realizacji własnych pomysłów;  

8) współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań;  

9) buduje relacje w grupie, oparte na zaufaniu i dzieleniu się wiedzą.  

3. Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej  
 

Uczeń:  

1) realizuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych poznane wartości rytmiczne: cała 

nuta, cała nuta z kropką, półnuta, półnuta z kropką, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki oraz 

odpowiadające im pauzy, grupy rytmiczne: ćwierćnuta z kropką i ósemka, grupy 

szesnastkowe, synkopy, triola ósemkowa;  

2) stosuje zasady notacji i kaligrafii muzycznej;  

3) rozpoznaje metrum dwudzielne i trójdzielne o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce 

miary;  

4) realizuje, analizuje i zapisuje dyktanda rytmiczne i melodyczno-rytmiczne w formie: 

„uzupełnianek” i „układanek”;  

5) zna nazwy oraz sposoby gry na instrumentach orffowskich; 
 

 

IV. OPIS OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 
Na zakończenie etapu edukacyjnego uczeń: 

- śpiewa i rozpoznaje oraz realizuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych poznane wartości:  

  cała nuta, półnuta z kropką, półnuta, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki, oraz odpowiadające  

  im pauzy, triola ósemkowa, grupy  wartości złożonych z ósemek i szesnastek, synkopę 

ćwierćnutową  

- stosuje zasady notacji i kaligrafii muzycznej grup rytmicznych i pauz;  

- rozpoznaje metrum dwudzielne i trójdzielne o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary; 

- stosuje podstawowe oznaczenia dynamiczne, agogiczne i artykulacyjne; 

- zapisuje i analizuje dyktanda rytmiczne i melodyczno - rytmiczne; 

- zna nazwy oraz sposoby gry na instrumentach orffowskich;  

- improwizuje ruchem, głosem i na instrumentach orffowskich;  

- współpracuje w grupie w ramach przydzielonych zadań; 

- prezentuje publicznie swoje osiągnięcia; 

- przestrzega zasad kultury i etyki. 
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EGZAMIN PROMOCYJNY I EGZAMIN KOŃCOWY. 

 

§ 49 

 

1. Egzamin promocyjny obowiązuje uczniów klas wyższych niż pierwsza z instrumentu głównego. 

2. Egzamin końcowy obowiązuje uczniów klas VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu 

czteroletniego. 

3. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza Komisja w składzie: 

1) Wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego 

2) Nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne; 

3) Nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

3. Egzamin promocyjny i egzamin końcowy przeprowadza się w formie praktycznej. 

4. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego ustala się w stopniach na 

podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu według następującej skali: 

111.  stopień celujący – 25 punktów; 

4)  stopień bardzo dobry – od 21 do 24 punktów; 

5) stopień dobry – od 16 do 20 punktów; 

6) stopień dostateczny – od 13 do 15 punktów; 

7) stopień dopuszczający – 11 i 12 punktów; 

8) stopień niedostateczny – od 0 do 10 punktów. 

112. Ocenę z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego proponuje i uzasadnia nauczyciel 

prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 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 
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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. 

113. Z egzaminu promocyjnego i egzaminu końcowego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

114. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

9) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

10) termin egzaminu; 

11) imię i nazwisko ucznia; 

12) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 

13) ustaloną odpowiednio roczną ocenę klasyfikacyjną lub końcową ocenę klasyfikacyjną 

wraz z liczbą punktów uzyskanych przez ucznia z egzaminu. 

13. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Protokół stanowi załącznik do 

arkusza ocen ucznia. 

14. W szczególnych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę terminu 

egzaminu. 

15. Termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor do nadzoru pedagogicznego. 

16. Wyjazd ucznia na zajęcia z „zielonej szkoły” lub wycieczkę szkolną nie zwalnia go 

z obowiązku złożenia egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie. 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI 

§ 50 

19. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych 

w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do 

jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych. 

20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział 

w obowiązkowych artystycznych zajęciach edukacyjnych w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązkowych artystycznych zajęć edukacyjnych przewidzianych 

w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy. 
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21. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany 

i promowany w czasie całego roku szkolnego. 

22. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym 

mowa w § 50 ust. 5. 

23. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie 

edukacyjnym. 

24. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co 

najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji ucznia. 

 

§ 51 

 

25. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą 

wystąpić: 

17. uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; 

18. rodzice niepełnoletniego ucznia; 

19. nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

26. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu 

głównego tego ucznia. 

27. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia 

edukacyjne, których dotyczy wniosek, dołącza opinię o predyspozycjach, możliwościach 

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

28. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, nie jest 

nauczyciel przedmiotu głównego, opinię, o której mowa w ust. 3 potwierdza nauczyciel 

przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek. 

29. Nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek 

o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny 
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program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który 

uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. 

20. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych artystycznych 

wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania ustalonego dla danej klasy. 

21. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel 

doradca metodyczny, psycholog oraz zainteresowany uczeń. 

22. W przypadku gdy nauczycielem prowadzącym artystyczne zajęcia edukacyjne, których 

dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, nie jest 

nauczyciel przedmiotu głównego, indywidualny program nauki, o którym mowa w ust. 

5, opiniuje nauczyciel przedmiotu głównego ucznia, którego dotyczy wniosek. 

30. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować 

indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki. 

31. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny 

program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

32. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

23. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki umożliwiający realizację w ciągu 

jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga 

się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

24. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, jest udzielane na czas określony. 

25. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny 

program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został 

przyjęty. 

33. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane artystyczne 

zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej w tej lub innej szkole 

albo na wybrane artystyczne zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo 

realizować program w całości lub w części we własnym zakresie. 

34. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z artystycznych zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym 

programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek 

nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela uczącego ucznia – dostosować 
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wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, 

z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

35. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub 

tok nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w rozdziale 3a ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)). 

 

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

 

§ 52 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 

ustawy – Prawo oświatowe oraz w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, zwany 

dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”. 

2. Z zajęć edukacyjnych artystycznych – przeprowadza się w formie: pisemnej, ustnej, 

praktycznej lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły. 

3. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych artystycznych, z których 

ocenę ustala się w trybie egzaminu promocyjnego lub egzaminu końcowego, stosuje się 

odpowiednio przepisy § 49 ust. 2–6. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

5. wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego– jako przewodniczący komisji; 

6. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych; 

7. nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu 

jednego dnia. 

1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

26. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

27. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji 

28. termin egzaminu; 
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29. imię i nazwisko ucznia 

30. zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 

31. ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

7. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z części zajęć edukacyjnych, 

artystycznych na podstawie opinii lekarza. Decyzje o zwolnieniu podejmuje Dyrektor 

Szkoły. Uczeń zwolniony jest z realizacji zajęć na czas określony w opinii wydanej przez 

lekarza. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły 

artystycznej. 

 

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY - ZASADY 

 

§ 53 

 

1. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna roczna niedostateczna lub w przypadku 

przedmiotów określonych w § 46 ust. 2 i 3 także ocena dopuszczająca, może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego 

z przedmiotu instrument główny nie podlega zmianie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał 

negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły (nie później niż w ostatnim 

tygodniu ferii letnich). 
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5. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor Szkoły powołuje trzyosobowa 

Komisję w składzie: 

1) Dyrektor Szkoły albo wicedyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego, jako 

przewodniczący Komisji; 

2) Nauczyciel uczący danego przedmiotu; 

3) Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 

6. Nauczyciel uczący egzaminowanego ucznia może być zwolniony z udziału pracy Komisji 

egzaminacyjnej na własna prośbę lub innych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

W takim przypadku Dyrektor Szkoły 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. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonany podczas egzaminu; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

8. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji. Do protokołu dołącza się pisemne 

prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

określonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż do końca września. 

10. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub nie zdał egzaminu poprawkowego podlega 

skreśleniu z listy uczniów chyba, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy. 

11. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy na wniosek 

rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia. Wniosek taki musi zostać złożony 

najpóźniej 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

12. W ciągu całego cyklu kształcenia uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz. Roczna lub 

końcowa ocena niedostateczna lub dopuszczająca z przedmiotów określonych w § ust. 

3, powoduje skreślenie z listy uczniów. 
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PROMOCJA I UKOŃCZENIE SZKOŁY 

 

§ 54 

 

1. Uczeń kończy lub otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny pozytywne i ocenę klasyfikacyjną 

wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów określonych w § 46 ust. 3. 

2. Uczeń z wyjątkiem ucznia klas I–III 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. 

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen wlicza się 

także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

4. Uczeń kończy szkołę 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. 

5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne do średniej ocen wlicza się 

także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

6. Rada pedagogiczna, po poinformowaniu przez dyrektora szkoły rodziców albo 

pełnoletniego ucznia, z własnej inicjatywy lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego 

ucznia, może wyrazić zgodę na powtarzanie przez ucznia klasy  

7. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż na 7 dni przed dniem 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 5, nie później niż 

w dniu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  
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9. Rada może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 

danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia 

ucznia.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 rada pedagogiczna, na wniosek rodziców albo 

pełnoletniego ucznia, może wyrazić zgodę na realizowanie przez ucznia obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, określonych dla danej klasy w tygodniowym rozkładzie zajęć, 

w ciągu dwóch kolejnych lat w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru 

godzin przewidzianego dla tej klasy. 

11. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż do dnia 15 maja roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, którego dotyczy wniosek. 

12. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć wniosek w terminie 

późniejszym. 

13. Rada pedagogiczna rozpatruje wniosek nie później niż do dnia 15 października danego 

roku szkolnego. 

14. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o wyrażeniu 

przez radę pedagogiczną zgody na realizowanie przez ucznia obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w ciągu dwóch kolejnych lat albo niewyrażeniu takiej zgody wraz 

z podaniem przyczyny. 

15. W przypadku wyrażenia zgody na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

w ciągu dwóch kolejnych lat, uczeń nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji 

tych zajęć. 

 

TERMINY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIA I RODZICÓW O WYNIKACH 

BIEŻĄCEGO OCENIANIA ORAZ PRZEWIDYWANYCH OCENACH SEMESTRALNYCH 

 

§ 55 

1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla 

niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w terminie i formie 

określonych w statucie Szkoły.  

2. Zebrania rodziców organizowane są na początku roku szkolnego oraz przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
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3. W razie potrzeby Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przedmiotu może zwołać zebranie 

Rodziców w dowolnym terminie. 

4. W razie sytuacji nagłych nauczyciel kontaktuje się z rodzicami (opiekunami prawnymi) 

osobiście lub telefonicznie. 

5. W dzienniku elektronicznym nauczyciel odnotowuje kontakty z rodzicami (opiekunami 

prawnymi). 

6. Informacje o zagrożeniu z przedmiotu lub kilku przedmiotów nauczyciel wysyła do 

rodziców (opiekunów prawnych) za pośrednictwem dziennika elektronicznego 30 dni 

przed terminem posiedzenia Rady Klasyfikacyjnej. 

7. Nieprzestrzeganie zasady poinformowania za pośrednictem dziennika elektronicznego o 

zagrożeniu oceną niedostateczną lub dopuszczającą z przedmiotów określonych w § 46 

ust. 3, oznacza brak możliwości wystawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej. 

 

 

PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 

 

§ 56 

 

1. Program profilaktyczno - wychowawczy uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną Szkoły (załącznik nr 6 do statutu).  
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FUNDUSZ MUZYCZNY 

 

§ 57 

 

32. W celu wspomagania finansowego i gromadzenia środków na zakup i modernizację 

sprzętu muzycznego oraz rozwijania działalności i edukacji artystycznej utworzony został 

Fundusz Muzyczny (regulamin - załącznik nr 7 do statutu).  

33. Fundusz Muzyczny gromadzi środki z dobrowolnie zadeklarowanych darowizn uczniów  

i ich rodziców oraz innych źródeł.   (załącznik nr 7 do statutu) 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 58 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 59 

 

1. Na wniosek każdego z organów Szkoły mogą być wprowadzone do Statutu Szkoły zmiany 

i poprawki, każdorazowo zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną. 

2. Wnoszone zmiany i poprawki wchodzą w  życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną. 

3. Projekt zmiany lub nowelizacji Statutu Szkoły przygotowuje Dyrektor  lub Komisja 

składająca się z grona pedagogicznego na wniosek któregoś z organów Szkoły 

w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 
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4. Każdorazowa zmiana lub nowelizacja Statutu musi być przedstawiona do uchwalenia 

Radzie Pedagogicznej. 

5. Wszystkie uregulowania prawa wewnątrzszkolnego muszą być zgodne ze Statutem Szkoły. 

6. Statut Szkoły znajduje się w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy został 

uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2016 r.  

Statut Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy został 

pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Rady Rodziców w dniu 14 września 2016 r.  

Statut Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy został 

zatwierdzony przez Dyrektora GSM w dniu 15 września 2016 r. 

Ostatnia nowelizacja Statutu Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Edmunda Kajdasza 

w Trzebnicy została uchwalona na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

 

 

Tekst znowelizowanego Statutu przygotowali: 
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1. Teresa Łuc    ……………………………………………. 

  

2. Paweł Czochara   ……………………………………………. 

 

3. Paulina Cynkar            ……………………………………………. 

 

4. Tomasz Świńczyk      ……………………………………………. 

 

5. Michał Jakubowski    ……………………………………………. 

 

6. Dagmara Mazur   ……………………… 


