Informacje dodatkowe dla absolwentów uczniów szkół artystycznych:
W związku z pytaniami dotyczącymi:
1) interpretacji art. 20d ustawy o systemie oświaty 1 i art. 132 ustawy – Prawo
oświatowe dotyczących kandydatów będących laureatami i finalistami
konkursów lub olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej ujętym w wykazie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
2) zasad naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem kandydatom będącym absolwentami szkół artystycznych
z przedmiotami ogólnokształcącymi,
informuje się:
Ad.1. Uprawnienia kandydatów będących laureatami i finalistami konkursów lub
olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.
Zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty i art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 2 jest przyjmowany
w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły określonej w tych przepisach.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 3, ubiegający się
o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub międzynarodowego w publicznej szkole,
musi przystąpić odpowiednio do sprawdzianu predyspozycji i kompetencji językowych,
przeprowadzonego na warunkach określonych przez radę pedagogiczną tej szkoły
oraz uzyskać pozytywny wynik z tego sprawdzianu4. Powyższy warunek nie dotyczy
laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który
będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega
się laureat lub finalista (art. 20d ust. 3 ustawy o systemie oświaty; art. 132 ust. 3 ustawy
– Prawo oświatowe).
Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim ubiegającego się o przyjęcie do oddziału lub
szkoły prowadzącej szkolenie sportowe oraz szkoły prowadzonej przez Ministra
Obrony Narodowej. W ich przypadku kandydat ma obowiązek uzyskać pozytywny
wynik prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. Dodatkowo kandydat musi
posiadać pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do ww. szkoły lub oddziału oraz
bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez specjalistę w dziedzinie medycyny
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz. 1943 z późn. zm.).
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty.
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zgodnie z art. 20f ust. 1 oraz 20j ust. 1 ustawy o systemie oświaty, art. 134 ust.1, art. 138 ust. 1 i 4
art. 139 ust. 1, art. 140 ust.1 ustawy Prawo oświatowe.
1
2

sportowej lub innego uprawnionego lekarza 5 (art. 20d ust. 2 ww. ustawy o systemie
oświaty; art. 132 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Jednocześnie zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat
w sprawie wykazu m.in. olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub
przedmiotów, uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad
w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty i
art. 132 ustawy Prawo oświatowe.
Wykaz zawodów wiedzy (w tym konkursów przedmiotowych), artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej i gimnazjum, zgodnie z art. 20m ustawy systemie oświaty i art. 148
ustawy Prawo oświatowe podaje do publicznej wiadomości kurator oświaty.
Natomiast wykaz przeprowadzanych w danym roku szkolnym konkursów, turniejów
i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych o zasięgu
ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i konkursów o zasięgu międzynarodowym jest
podawany do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej6.
Mając powyższe na uwadze wyjaśnia się, że jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą
konkursów lub olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej, ujętym w wykazie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest
przyjmowany na warunkach określonych w art. 20d ustawy o systemie oświaty i art.
132 ustawy – Prawo oświatowe.
Pozostałe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum są
punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z zasadami ustalonymi
w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej 7i8 w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. W ww.
rozporządzeniach określono, że uczeń może otrzymać punkty tylko za jedno
najwyższe osiągnięcie, o najwyższej wartości punktowej, z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu.
zgodnie z art. 20h ust. 4 ustawy o systemie oświaty , art. 137 ust. 4, art. 143 ust. 1 ustawy Prawo
oświatowe.
6
§ 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów
publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 224 poz. 1346).
7
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–
2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I
stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 poz.
586).
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rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. z 2017 poz. 610).
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Nadmienia się, że świadectwo ukończenia szkoły jest dokumentem, w którym
podsumowuje się osiągniecia ucznia ze wszystkich lat nauki w szkole. Tym samym
powinny być tam wyróżnione najwyższe osiągnięcia tego ucznia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych – organizowanych przez kuratora oświaty albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające
na terenie szkoły.
Ponadto wyjaśnia się, że kwestie odnotowywania na świadectwie promocyjnym
i ukończenia szkoły szczególnych osiągnięć ucznia reguluje rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej9. Zgodnie z pkt. 13 załącznika nr 1 do rozporządzenia na ww.
świadectwach odnotowuje się:
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkół;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
lub środowiska szkolnego.
Podejmowanie decyzji, które szczególne osiągnięcia ucznia zostaną wpisane na
świadectwie – z uwzględnieniem powyższych przepisów – należą do kompetencji
dyrektora i rady pedagogicznej szkoły. Wyżej wymienione zawody powinny być
organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla
wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.

Ad.2. Zasady naliczania punktów rekrutacyjnych za świadectwo ukończenia szkoły
z wyróżnieniem kandydatom będącym absolwentami szkół artystycznych
z przedmiotami ogólnokształcącymi.
Obowiązujące regulacje zapewniają ww. grupie uczniów takie same prawa w tej
kwestii, jak uczniom szkół ogólnodostępnych.
Różnice w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych oraz
analogicznych przepisach dotyczących uczniów szkół ogólnodostępnych w zakresie
otrzymania promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz ukończenia
szkoły z wyróżnieniem, wynikają ze specyfiki szkolnictwa artystycznego w Polsce.
Umożliwia ono szczególnie uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży
zindywidualizowane kształcenie w poszczególnych dziedzinach sztuki. Tworzy
odrębny, w stosunku do kształcenia ogólnego, system, za który odpowiada minister
właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Jednak w celu zachowania spójności systemu oświaty w Polsce część regulacji
dotyczących funkcjonowania szkolnictwa artystycznego minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
określa
w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Dotyczy to m.in. przepisów
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
i innych druków szkolnych (Dz. U z 2017 r. poz. 170 i 1083).
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określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych10.
Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów szkół
i artystycznych 11 uczeń lub absolwent szkoły realizującej kształcenie ogólne, który
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje – na swój
pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica – poświadczenie spełniania, w zakresie
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie
uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Ww. zapis umożliwia uczniowi lub absolwentowi szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne spełnienie kryterium uzyskania świadectwa z wyróżnieniem
i zapewnia mu równe szanse w procesie rekrutacji do publicznej szkoły.

art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z
późn. zm.).
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rozporządzenia Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek
artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 857).
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