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9REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

W PAŃSTWOWYM LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. JANA MATEJKI 

W NOWYM WIŚNICZU 

 

Na podstawie rozporządzeniu 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); Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, (Dz. U z 2021 r. poz. 
2146), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 listopada 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2147). 

§ 1 

1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego 

uczniów klas programowo najwyższych w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. 

Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. 

2. Egzamin dyplomowy obejmuje: 

1) Część praktyczną polegającą na prezentacji: 

a) Przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej w zakresie specjalizacji artystycznej, 

z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki 

i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy. 

b) Prac z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby 

2)    Część teoretyczną z historii sztuki (forma ustna) 

3. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie 

później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego ustalają z uczniem klasy 

programowo najwyższej 

a) w przypadku egzaminu dyplomowego w części praktycznej: 

- temat oraz zakres pracy dyplomowej z przedmiotu głównego  

- temat prac z rysunku lub malarstwa lub rzeźby 

b) w przypadku części teoretycznej  

- zakres zagadnień, spośród których będą układane pytania do zestawów. 

§ 2 
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1. Uczniowie, którzy w klasach programowo niższych wykazali się biegłością w realizacji 

materiału nauczania specjalizacji mogą indywidualnie zaproponować temat pracy 

dyplomowej nauczycielowi prowadzącemu w terminie do końca roku szkolnego w klasie 

III. 

2. Nauczyciele poszczególnych specjalizacji akceptują propozycje indywidualne oraz wskazują 

tematy prac dyplomowych dla pozostałych uczniów do końca września. 

3. Propozycje tematów dyplomowych prezentowane przez uczniów klasy czwartej opiniuje 

komisja powołana przez wicedyrektora ds. artystycznych, w trakcie przeglądu (początek 

października).   

4. Zgodność tematu z treściami podstawy programowej danej specjalizacji jest warunkiem 

zatwierdzenia. 

5. Temat i zakres pracy dyplomowej w części praktycznej zostaje zatwierdzony przez 

wicedyrektora ds. artystycznych na zbiorczej karcie wszystkich tematów dyplomowych dla 

danej specjalizacji (zał. A). nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu 

dyplomowego. 

6. Praca dyplomowa jest samodzielną realizacją ucznia konsultowaną z nauczycielami 

prowadzącymi. Na realizację pracy dyplomowej uczeń ma zagwarantowane w planie zajęć 

26 tygodni w wymiarze godzin specjalizacji przewidzianym w klasie czwartej. Czas ten 

obejmuje przygotowania projektowe, realizację tematu oraz przygotowanie dokumentacji. 

7. Informacje o stanie realizacji pracy dyplomowej nauczyciel prowadzący zajęcia 

z przedmiotu głównego odnotowuje w karcie obserwacji pracy dyplomowej danego ucznia. 

(zał. B). 

8. Liczba wymaganych konsultacji prowadzącego nie może być mniejsza niż cztery na różnych 

etapach realizacji pracy dyplomowej. 

9. Stan zaawansowania realizacji pracy w zakresie specjalizacji uczeń przedstawia w trakcie 

przeglądów (nie mniej niż dwóch), których termin wyznacza wicedyrektor ds. 

artystycznych szkoły. 

10. Ocenę z poszczególnych etapów przeglądu wystawiają nauczyciele prowadzący i jest ona 

oceną cząstkową z odpowiednich specjalizacji. 

11. Realizacja pracy dyplomowej odbywa się wyłącznie na terenie pracowni szkolnych pod 

kontrolą nauczycieli. 

12. Realizacja pracy dyplomowej poza budynkiem szkoły może mieć miejsce w szczególnych 

wypadkach, za zgodą nauczyciela prowadzącego i wicedyrektora ds. artystycznych. 
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13. Elementy niezbędne do realizacji i prezentacji pracy dyplomowej niemożliwe do 

przygotowania w pracowniach szkolnych mogą być wykonane za zgodą nauczyciela 

prowadzącego i wicedyrektora ds. artystycznych poza szkołą. 

14. Zasadnicze koszty materiałowe realizacji dyplomowej ponosi szkoła (ze środków Rady 

Rodziców). 

15. Dodatkowe koszty realizacji pracy dyplomowej, po uzgodnieniu z nauczycielem 

prowadzącym i wicedyrektorem ds. artystycznych ponosi dyplomant. 

16. Dokumentację pisemna dyplomanci składają nauczycielowi prowadzącemu do recenzji nie 

później niż na dwa tygodnie przed terminem  egzaminu dyplomowego.  

 

§ 3 

1. W ramach egzaminu dyplomowego uczeń prezentuje minimum trzy prace z jednej 

z wymienionych dziedzin:  rysunku albo malarstwa albo rzeźby.  

2. Tematem pracy: 

1) z rysunku jest studium postaci w formacie 100x70 wykonanym na kartonie w dowolnej 

technice rysunkowej i dwa inne tematy (w tym może być szkicownik prezentowany na 

kartonie 100x70),  

2) z malarstwa jest martwa natura (format min. 50x70) w technice olejnej lub akrylowej 

i dwa inne tematy,  

3) z rzeźby są to trzy realizacje w dowolnej technice. 

3. Potwierdzeniem wyboru przez ucznia jednej z dziedzin – rysunek, malarstwo, rzeźba – 

w części praktycznej egzaminu dyplomowego jest karta zbiorcza (zał. C). 

4. Uczniowie zainteresowani realizacja pracy z rzeźby składają deklaracje w marcu w roku 

szkolnym poprzedzającym rok dyplomowy (klasa III). 

5. Prace z zakresu rysunku i  malarstwa powstają w szkolnych pracowniach w ramach zajęć 

edukacyjnych klasy programowo najwyższej lub jako prace samodzielne w konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

6. Prace z zakresu rzeźby powstają w szkolnych pracowniach w ramach zajęć dodatkowych 

w klasie programowo najwyższej lub jako prace samodzielne w konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

7. Oceny stopnia zaawansowania aneksu z rysunku lub malarstwa dokonują  nauczyciele 

prowadzący i jest ona oceną cząstkową  przedmiotu rysunek i malarstwo. 
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§ 4 

1. Zakres treści programowych dotyczących części teoretycznej z historii sztuki egzaminu 

dyplomowego w formie zagadnień, zostaje przekazany uczniom nie później niż na 

5 miesięcy przed terminem egzaminu, co potwierdza karta informacyjna dla danej klasy 

(zał. D). 

2. Na podstawie zagadnień przygotowywane są zestawy pytań na egzamin z historii sztuki. 

§ 5 

1. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy 

programowo najwyższej spełnił warunki: 

1) z historii sztuki otrzymał kwalifikacyjną ocenę końcową wyższą od stopnia 

niedostatecznego. 

2) Ze specjalizacji oraz z rysunku i malarstwa otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcową 

wyższą od stopnia dopuszczającego. 

§ 6 

1. Termin egzaminu dyplomowego podawany jest do końca września w kalendarzu na dany 

rok szkolny.  

2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Tryb 

powoływania komisji określają odrębne przepisy. 

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:  

1) przewodniczący komisji, 

2) dyrektor lub wicedyrektor ds. artystycznych, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji, 

3) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem 

dyplomowym, 

4) nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

4. Przewodniczący komisji dokonuje podziału komisji na zespoły egzaminacyjne 

przeprowadzające poszczególne części egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem 

egzaminu dyplomowego.  

5. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby. 

6. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej. 

Osoby te nie uczestniczą w przeprowadzeniu egzaminu ani w ustalaniu jego wyników. 
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7. W części praktycznej egzaminu Przewodniczący może dopuścić udział publiczności 

w części praktycznej.  

§ 7 

1. Na egzaminie dyplomowym w części praktycznej uczeń prezentuje: 

1) zrealizowaną przez siebie pracę dyplomową z zakresu przedmiotu głównego,  

2) zestaw prac z jednej wybranej dziedziny (rysunek, malarstwo, rzeźba). 

2. Prezentacja pracy dyplomowej z przedmiotu głównego obejmuje: 

a) omówienie wykonanej pracy z przedmiotu głównego, zgodnej z zatwierdzonym 

zakresem i tematem, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy 

i funkcji, techniki i technologii, 

b) przedstawienie dokumentacji pisemnej oraz prezentacji multimedialnej. Prezentacja 

może być przygotowana na zajęciach Podstaw Projektowania na prośbę nauczyciela 

specjalizacji, za zgoda nauczyciela projektowania (zał. E) 

3. Prezentacja pracy dyplomowej trwa ok. 30 minut, następnie uczeń odpowiada na pytania 

zadawane przez członków komisji związane z jej formalnymi i treściowymi założeniami, 

przygotowaniem i realizacją.  

4. Prezentacja prac z wybranej dziedziny obejmuje: pokazie trzech prac z zakresu rysunku 

albo malarstwa albo rzeźby oraz krótką wypowiedź ucznia z uwzględnieniem inspiracji, 

techniki, środków wyrazu, założeń kompozycyjnych. Po prezentacji uczeń odpowiada na 

pytania komisji. 

5. Prace powstałe w obrębie aneksu prezentowane są na wystawie szkolnej  trwającej ok 2-3 

tygodni. 

 

§ 8 

1. Zestawy zadań egzaminacyjnych dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje 

wskazany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nauczyciel prowadzący zajęcia 

z historii sztuki, z uwzględnieniem podstawy programowej, tak aby pozwalały na ocenę 

wiedzy i umiejętności ucznia.  

2. Zestawy zadań egzaminacyjnych, nie później niż na tydzień przed egzaminem zatwierdza 

przewodniczący komisji egzaminacyjnej, co potwierdza podpisem i podłużną pieczęcią 

szkoły. 

3. Zestawy zadań egzaminacyjnych pozostają tajne.  
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4. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego trwa nie dłużej niż 60 min. 

5. W trakcie egzaminu z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden 

zestaw (zawierający trzy pytania), bez możliwości zamiany. 

6. Uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. 

7. Uczeń w części teoretycznej przygotowując się do odpowiedzi ustnej może korzystać 

z ostemplowanych pieczątką szkoły arkuszy formatu A4. Po zakończeniu egzaminu są one 

niszczone przez komisję. 

8. Po wylosowaniu zestawu zadań egzaminacyjnych uczeń nie opuszcza sali przed 

zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków 

wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób 

udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu 

w innych przypadkach jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 

§ 9 

1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali: celujący – 6; bardzo 

dobry – 5; dobry – 4; dostateczny – 3; dopuszczający – 2; niedostateczny – 1. 

2. Ocenę proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego z uczniem dane zajęcia edukacyjne, 

ocenę proponuje i uzasadnia inny nauczyciel wchodzący w skład zespołu egzaminacyjnego, 

wskazany przez przewodniczącego zespołu. 

3. Ocenę ustala się po przeprowadzeniu dyskusji jako średnią z ocen proponowanych przez 

poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu egzaminacyjnego 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. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest 

ostateczna. 

§ 10 

1. Uczeń zdał egzamin jeśli w części praktycznej otrzymał co najmniej oceny dostateczne 

z pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub 

rzeźby, a w części teoretycznej – równą lub wyższą od oceny dopuszczającej. 

2. Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego 

zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących poszczególnych zespołów egzaminacyjnych; 
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3) terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne lub program artystyczny wykonywany podczas egzaminu; 

6) oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego. 

2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej.  

3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

4. Wzór protokołu określają odrębne przepisy. 

§ 11 

1. Uczeń, który z usprawiedliwionych powodów nie przystąpił lub przerwał egzamin 

dyplomowy w sesji wiosennej, ma prawo przystąpić do egzaminu do 30 września danego 

roku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji. 

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub 

teoretycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości 

egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji 

Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku. W tym przypadku zalicza 

się uczniowi tę część egzaminu, którą zdał z wynikiem pozytywnym. 

3. Uczeń, który nie zdał lub nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do 

egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego. 

4. Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie 

się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia 

z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić 

w trybie egzaminu eksternistycznego. 

§ 12 

1. Regulamin jest integralną częścią Statutu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 

Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. 

 

Nowy Wiśnicz 14.12.2021 roku 

 
Uchwała Nr  9/2021/2022 z dnia 14.12.2021r. 
 
 Elżbieta Kucybała 
                                                                                                                           Dyrektor szkoły 
 
 
 
 


