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· 4. W przypadku zmiany terminu pracy klasowej lub sprawdzianu, na prośbę uczniów, 
kolejny termin wyznacza nauczyciel. Nie jest on wówczas zobowiązany do 
przestrzegania tygodniowego limitu ilości prac klasowych i sprawdzianów.
5. W przypadku zmiany terminu pracy klasowej lub sprawdzianu, z przyczyn stoją
cych po stronie nauczyciela lub Szkoły, kolejny termin wyznaczany jest z zacho
waniem tygodniowego limitu ilości prac klasowych lub sprawdzianów albo w uz-
godnieniu z uczniami.
6. Uczeń ma prawo jeden raz ubiegać się o poprawę oceny otrzymanej z pracy klaso
wel lub sprawdzianu - w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny. W przypadku zaan
gażowania ucznia w przygotowania do ważnego wydarzenia artystycznego, usprawie
dliwionej nieobecności dłuższej niż 3 dni lub w innych uzasadnionych przypadkach, 
termin 2 tygodni nie obowiązuje. Formę i dokładny termin poprawy danej oceny u
stala nauczyciel przedmiotu na wniosek ucznia. Po przystąpieniu ucznia do poprawy i 
wystawieniu oceny nauczyciel pozostawia w dzienniku wyższą z ocen lub obie 
oceny, wówczas niższa ocena nie może mieć wagi wyższej niż 30% początkowej 
wagi, a wyższa ocena ma wagę równą wadze oceny .
Każdorazowa poprawa prac klasowych i sprawdzianów nie obejmuje kształcenia 
słuchu. Podwyższenie semestralnej bądź końcoworocznej oceny z tego przedmiotu 
jest możliwe pod koniec każdego semestru. Wówczas uczeń ustala z nauczycielem 
termin i zakres sprawdzianu, służącego podwyższeniu oceny.
7. Nauczyciel może określić, które z form sprawdzania wiadomości są dla ucznia 
obligatoryjne. W przypadku nieobecności na obligatoryjnej formie sprawdzenia wia
domości, uczeń zobowiązany jest do zaliczenia danej formy w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem.
8. Nauczyciel przedmiotu, po zapoznaniu ucznia z oceną pracy klasowej lub
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roku szkolnego. 
9. Oryginały lub kopie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych danego ucznia, 
na życzenie, udostępniane są jemu i jego rodzicom. W przypadku udostępnienia 
oryginału pracy uczeń lub rodzic kwituje odbiór pracy i jednocześnie deklaruje jej 
zwrot w ustalonym z nauczycielem terminie.

§ 53.1. Uczeń otrzymuje roczne oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promo
cyjnego z przedmiotu głównego w: a) OSM I st. i w SM I st. z wyjątkiem klas I, b) OSM 
li st. i SM li st. w specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, 
wokalistyka, rytmika.
2. Uczniowie klasy VIII OSM I st.,VI SM I st. (cykl 6-letni) i IV SM I st. (cykl 4-letni) 

otrzymują końcowe oceny klasyfikacyjne z przedmiotu głównego w trybie egzaminu 
końcowego.
3. Z przedmiotów: fortepian dodatkowy w szkołach I st., fortepian obowiązkowy, 

fortepian obowiązkowy jazzowy i fortepian dla wokalistów w szkołach li st. -roczną 
ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia, uwzględniając 
wyniki przesłuchania komisyjnego,jeżeli takie miało miejsce.
4. Z przedmiotów: improwizacja fortepianowa w specjalności rytmika, fortepian w 

specjalności rytmika, zespół kameralny, big-band, combo, zespół wokalny, dykcja i 
recytacja - roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący uwzględniając 
wyniki przesłuchania komisyjnego.
5. Z przedmiotów: instrument główny w OSM i SM I st. (z wyjątkiem klas I), przedmiot 
główny i zespół kameralny w OSM li st. i SM li st. w specjalnościach: instrumentalistyka,
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