
Wypisy ze Statutu 

Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Nałęczowie 

 

Podstawa prawna:  Art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe                                                (Dz. U. z 

2017 roku poz. 59) 

Przepisy wprowadzające: 

 Statut zawiera w szczególności: 

1) Nazwę i typ szkoły 

2) Imię szkoły 

3) Nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę 

 

ROZDIAŁ I  

§ 1 

1 . Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Nałęczowie, zwana dalej  „Szkołą”, jest 

szkołą artystyczną niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. 

2. Podstawą działalności szkoły jest wpis do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych i decyzja właściwego 

ministra do spraw  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej.  

3. Szkoła wydaje świadectwa państwowe. 

§ 2 

Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: PSM I st. im. I.J. 

Paderewskiego w Nałęczowie. 

§  3 

1. Szkoła ma swoją siedzibę w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej 17. 

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być prowadzone poza siedzibą szkoły. Decyzje w tym zakresie podejmuje 

Dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. 

(…) 

§ 4 

Organem prowadzącym Szkołę jest Anna Kos.  

§  5 

Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

§ 6 

Szkoła prowadzi naukę w cyklu sześcio i czteroletnim. 

1.Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o: 

1) sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 

5 lat oraz nie więcej niż 10 lat; Przyjęcie do klasy pierwszej dzieci poniżej szóstego roku życia uzależnione jest od 



pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole. 

2) czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 

10 oraz nie więcej niż 16 lat  po zbadaniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) niepełnoletniego kandydata składają wniosek w terminie do końca sierpnia. W 

przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat, rodzic (opiekun prawny) dołącza 

opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole lub w 

uzasadnionych wypadkach decyzję o tym może podjęć komisja rekrutacyjna.   

3. Załącznikiem do podania jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej, a w 

przypadku instrumentów dętych - o braku przeciwwskazań do gry na tych instrumentach. 

4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Nałęczowie może prowadzić dla kandydatów nieodpłatnie: 

a) poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, obszarach badanych 

uzdolnień i umiejętności, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole, 

b) działalność konsultacyjną. 

§ 7 

1. Kwalifikowanie kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania predyspozycji 

muzycznych. Szczegółowe terminy badań ustala dyrektor szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do szkoły składają wniosek w terminie od lutego do końca sierpnia (w wyjątkowych 

przypadkach do końca października) danego roku kalendarzowego. 

2.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. 

3.Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ma za zadanie: 

-  Podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji, 

- Ustalenie zakresu badania przydatności 

-  sprawdzenie uzdolnień muzycznych kandydatów, 

- zbadanie warunków psychofizycznych kandydatów oraz predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie, 

- sporządzenie protokołu zawierającego w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności 

wraz z uzyskaną przez nich oceną. 

- Podanie do wiadomości rodziców kandydatów (opiekunów prawnych)  przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. w 

terminie do 5 dnia, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne lub zaraz po przeprowadzeniu badania 

przydatności. 

4.Badanie przydatności kandydata do szkoły muzycznej I stopnia w Nałęczowie odbywa się w formie ustnej i polega na  

sprawdzeniu słuchu, poczucia rytmu, odporności psychicznej i ogólnego rozwoju psychofizycznego kandydata oraz  

wykonanie przez niego zadań następującej treści: 

- odśpiewanie zasłyszanej melodii, 

- powtórzenie za egzaminującym rytmów poprzez klaskanie. 

- odtwarzanie zagranej melodii głosem, 

- określenie liczby słyszanych dźwięków, 

- rozpoznawanie rejestrów brzmieniowych 

- reakcje na zmianę tempa 



§ 8 

1. Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach: 

1) Badania predyspozycji muzycznych kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 4 maja do zakończenia 

roku szkolnego, w terminie każdorazowo wyznaczanym przez dyrektora szkoły. 

2) O przyjęciu do szkoły kandydaci zawiadamiani są poprzez wywieszenie listy przyjętych lub informowani przez 

dyrektora szkoły bezpośrednio po przeprowadzonym badaniu predyspozycji muzycznych. 

3) Ogłoszenie listy przyjętych następuje w ciągu 3 - 5 dni po zakończeniu badań predyspozycji muzycznych. 

4) Możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego naboru do szkoły, w innych terminach niż wskazany. 

5) Po przyjęciu kandydata do szkoły rodzice niepełnoletniego kandydata powinni dołączyć zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie. 

 

                                                                                 § 8 a 

1. Kwalifikowanie kandydatów do klas wyższych niż pierwsza 

1) Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza (semestru 

wyższego niż pierwszy, roku wyższego niż pierwszy). 

2) Dla kandydata o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu        

sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata, odpowiadają programowi klasy (semestru roku 

kształcenia) do której kandydat ma być przyjęty.  

3) Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły. 

 4) Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia ucznia. 

5) Decyzję o przyjęciu w poczet uczniów szkoły podejmuje dyrektor na podstawie wyników badania predyspozycji 

muzycznych kandydata i poziomu umiejętności odpowiadającym programowi klasy, do której kandydat ma być 

przyjęty.  

6)W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zmiana miejsca zamieszkania) uczeń może być przyjęty w ciągu 

roku szkolnego w trybie określonym w § 8.I . 

7)Dla kandydata, o którym mowa w §8 II.6  przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, sprawdzający umiejętności 

odpowiadające programowi klasy (semestru, roku kształcenia), do której uczeń ma być przyjęty. 

8)Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, której dyrektor wyznacza skład i określa zadania 

członków komisji. 

9)Z egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający poziom umiejętności gry na instrumencie 

oraz wiedzy z teorii muzyki. Prace pisemne kandydata przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego. 

10)Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do 

klasy wyższej niż pierwsza (semestru wyższego niż pierwszy, roku wyższego niż pierwszy). 

11)Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli 

prowadzących dane zajęcia. 

12)Szkoła może prowadzić okresową działalność konsultacyjną i przygotowawczą dla kandydatów. 

§  9 

Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Nałęczowie podlega Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Lublinie ul. Muzyczna 8 



ROZDZIAŁ II    

§ 10 

1. Działalność edukacyjną szkoły określona: 

1) szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całościowo działalność szkoły z punktu widzenia 

dydaktyczno-wychowawczego; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ustalany przez zespół powołany przez dyrektora szkoły i dyrektora 

szkoły obejmujący:  

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w 

oparciu o obserwację potrzeb i problemów społeczności szkolnej  (uczniów, nauczycieli i rodziców),  który  zawiera: 

- przyjęcie opisanych celów wychowawczych w odniesieniu do uczniów – opowiedzenie się za systemem wartości, 

postaw i standardów zachowania,  

-  przyjęcie i opisanie celów profilaktycznych,  

- opisanie kluczowych sytuacji wychowawczych, opiekuńczych i celowych oddziaływań kierowanych do uczniów w 

czasie całego etapu ich kształcenia. 

3. Oba programy są spójne uwzględniające wymagania podstawy programowej wszystkich zajęć edukacyjnych na 

pierwszym etapie kształcenia, a w szczególności: 

      - rozbudza i rozwija zdolności muzyczne, wrażliwość estetyczną, poczucia  piękna, wyobraźnię; 

      - kształtuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki; 

     - kształtuje postawy tolerancji dla odmienności sztuk, określone w Programie Wychowawczym PSM 

     - wychowuje w duchu patriotyzmu i szacunku do drugiego człowieka; 

     - formuje postawę pracowitości, odpowiedzialności i otwartości na innych; 

     - uczy odpowiedzialności i pracy w zespołach  

     - uczy postaw prospołecznych poprzez czynny udział w życiu artystycznym środowiska; 

     - przygotowuje kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia; 

     

§ 11 

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez: 

1.realizację programów nauczania dopuszczonych na podstawie odrębnych przepisów; 

2.prowadzenie zajęć zgodnie z planem nauczania; 

3.podnoszenie kwalifikacji pracowników w drodze umożliwienie i ułatwienie uczestnictwa w kursach i szkoleniach w 

szkole i poza szkołą; 

4.uczestnictwo uczniów w przesłuchaniach, konkursach, festiwalach, kursach i warsztatach muzycznych; 

5.organizowanie imprez muzycznych prezentujących osiągnięcia uczniów; 

6.współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami pożytku publicznego; 

7.nawiązanie kontaktów z innymi szkołami oraz instytucjami i placówkami kultury. 

ROZDZIAŁ III 



1. Statut szkoły określa szczegółowe warunki i tryb wewnątrzszkolnego oceniania  

§ 12 

I. Szczegółowe warunki , sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania w szkole 

sprawdzianów i egzaminów określa Rozporządzenie MKiDN. 

1a. ocenianie odbywa się poprzez zastosowanie przepisów art. 44b) ust.5-7 ustawy, tj. w drodze oceniania wewnątrz 

szkolonego 

2.Ocenianie wewnątrz szkolne ma na celu umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w 

opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, 

uwzględniających tę podstawę. 

§ 13 

Celem wewnątrzszkolnego systemu oceniania jest informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i 

postępach w nauce, motywowanie ucznia do pracy oraz dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o 

uzdolnieniach, postępach i trudnościach w nauce dziecka. 

 (…….)  

§  16 

1. W Szkole obowiązuje następująca skala ocen: 

1) stopień celujący -6 (25 pkt.);  

2) stopień bardzo dobry -5 (21-24 pkt);  

3) stopień dobry -4 (16-20 pkt);  

4) stopień dostateczny -3 (13-15 pkt);  

5) stopień  dopuszczający -2 (11- 12 pkt); 

 6) stopień niedostateczny -1( 0-10 pkt). 

§  17 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczniów oraz rodziców /opiekunów 

prawnych o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z 

wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna  jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego.   

1.a Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 1,  nauczyciele odnotowują w dziennikach lekcyjnych. 

1.b  Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o 

konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych. 

2. Wymagania edukacyjne przygotowywane są przez nauczyciela indywidualnie dla każdego ucznia z uwzględnieniem 

jego potrzeb, zdolności i innych uwarunkowań zgłoszonych przez rodziców.  

3. Informacja o wymaganiach sporządzana jest na cały rok szkolny dla każdego ucznia indywidualnie o czym rodzice 

ucznia/opiekunowie prawni są informowani na zebraniu lub w rozmowach indywidualnych z rodzicem ucznia. 

4.W rozmowie nauczyciel precyzyjnie i zrozumiale formułuje wymagania dotyczące m. in. pracy  ucznia w domu, a 

rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pomagać uczniowi w ich realizacji. 



5. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym 

publicznej/niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 44zd ust. 6 pktI7 lb ust 31) UoSO z dn. 7 

września 1991r, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia: 

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń 

zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;  

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;  

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania, na podstawie tej opinii,  

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych 

indywidualnych możliwości psychologicznych ucznia, dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa w 

przepisach wydanych w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, które 

powinny stworzyć warunki do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać 

rozwój uczniów i efektywność uczenia się. 

6. Nauczyciel informuje rodziców klas najmłodszych o obowiązku zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i 

powrotu z zajęć edukacyjnych.  

§ 18 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1)    bieżące;  

2) klasyfikacyjne:  

a) śródroczne i roczne;  

b) końcowe. 

3. Nauczyciel wystawia ocenę przez dokonanie wpisu w dzienniku lekcyjnym  

(…) 

4. Wszystkie oceny są jawne. Nauczyciel przy wystawianiu oceny informuje o niej ucznia.  

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją 

uzasadnić poprzez podanie w formie ustnej wymagań edukacyjnych charakteryzujących daną ocenę w kontekście 

pożądanych kompetencji, a sprawdzone prace pisemne udostępnia rodzicom. 

6. Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione przez siebie prace kontrolne przez kolejny rok szkolny. 

§ 19 

Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia. 

§20 

1. Klasyfikacja śród i końcoworoczna polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć określonych w szkolnym planie 

nauczania oraz zajęć dodatkowych, w których uczeń uczestniczył.  

2. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których 

organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną, a w 

przypadku, o którym mowa w 20 ust. 2, są zwolnieni z egzaminu promocyjnego. 

 



§23 

1. Klasyfikowanie końcowo roczne polega na ustaleniu ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych.  

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy 

odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku. 

(…) 

(…) 

§24 

1.Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne z gry na instrumencie głównym ustalane są przez komisję w trybie egzaminu 

praktycznego . Egzamin może mieć formę publicznego koncertu, przy czym obrady komisji egzaminacyjnej są niejawne. 

1) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych prowadzonych przez dwóch lub więcej nauczycieli 

ustala się w wyniku dyskusji na zasadzie jednomyślności. W przypadku rozbieżności ocenę ustala się jako średnią z 

ocen proponowanych przez poszczególnych nauczycieli i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę – przy 

uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dół – przy uzyskaniu mniej niż 0,5 stopnia.   

2) Oceny, o których mowa w ust. 1), są ustalane nie później niż w dniu poprzedzającym śródroczne i roczne 

klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej. - 

2. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ustt.4 art.115 ust 3 i art 164 ust 3 i4 ustawy Prawo Oświatowe 

oraz w art. 44k ust 2 i 3 UoSO  zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, z zajęć artystycznych przeprowadza się w 

formie: praktycznej ustalonej przez dyrektora szkoły artystycznej. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów klasy pierwszej. 

 (…) 

1.Ocena końcowo roczna z pozostałych przedmiotów wystawiana jest przez nauczyciela uczącego 

(…) 

§ 30 

1. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli ze wszystkich przedmiotów otrzymał ocenę przynajmniej dopuszczającą, a z 

instrumentu głównego oraz kształcenia słuchu przynajmniej dostateczną. 

(…) 

§ 33 

Uczeń może powtarzać klasę tylko raz w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole. 

(…..) 

§  34 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 

ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, może zwolnić ucznia z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej w zakresie 

zgodnym z podstawą programową kształcenia w zawodzie muzyk. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 

ocenę klasyfikacyjną uzyskaną przez ucznia w klasie, w której zakończyła się realizacja danych zajęć edukacyjnych. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek pełnoletniego ucznia, może zwolnić go z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował w uczelni treści kształcenia odpowiadające treściom nauczania danych zajęć 

edukacyjnych określonych w podstawie programowej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 



(…) 

§ 36 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony do 30 

września , za zgodą Rady Pedagogicznej (rozpatrzony do 5 października) , realizować obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze 

godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy. 

2. 2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

(…) 

§ 37 

1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał pozytywne roczne oceny 

klasyfikacyjne z następujących zajęć edukacyjnych: 

-kształcenia słuchu, 

-instrumentu głównego 

3. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli z instrumentu głównego uzyskał ocenę przynajmniej bardzo dobrą, 

a średnia ze wszystkich ocen nie jest niższa niż 4,75. 


