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Regulamin Egzamin Dyplomowego 

w Liceum Sztuk Plastycznym w Żorach 

 
Opracowany na podstawie: 
 
Rozporządzenia MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 września 
2019 r. Poz. 1674 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania   i promowania 
uczniów w publicznych szkołach artystycznych Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)  
 

 
§1 

1.  W klasie programowo najwyższej przeprowadza się egzamin dyplomowy będący formą 
komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego ucznia. 

2.  Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej 
otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

3.  Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza 
dyrektor szkoły artystycznej w terminach niekolidujących ze zdawanymi przez uczniów 
egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego.  

 
§2 

1.  Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna (PKE) w 
składzie: 

a) przewodniczący komisji 
b) dyrektor lub wicedyrektor, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji, 

c) nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem 
dyplomowym,  

d) nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych 
2.  Państwową Komisję Egzaminacyjną powołuje dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, 

na wniosek dyrektora szkoły artystycznej, złożony nie później niż na 30 dni przed terminem 
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru 
wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze w danej szkole artystycznej, nie później niż na 21 dni przed terminem 
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. 

3. Przewodniczący PKE powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza przewodniczących 
tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. 

4. Poszczególne części egzaminu przeprowadzają zespoły egzaminacyjne powołane przez 
przewodniczącego PKE spośród osób wchodzących w skład komisji. 

5. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel 
prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne. 

6. W egzaminie mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele MKiDN 
oraz CEA. 

7. Przewodniczący PKE może dopuścić udział publiczności w części praktycznej. 
 

§3 
1.  Przewodniczący PKE wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych egzaminem, 

wchodzącego w skład danego zespołu egzaminacyjnego lub zespół egzaminacyjny do 
przygotowania zadań egzaminacyjnych dla części teoretycznej egzaminu. Zadania 
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egzaminacyjne przygotowuje się w oparciu o podstawę programową danych zajęć 
edukacyjnych. 

2. Zadania egzaminacyjne łączy się w zestawy tak, aby zestaw zadań pozwalał na ocenę 
wiedzy i umiejętności uczniów. 

3. Zestawy zadań egzaminacyjnych zatwierdza przewodniczący PKE opatrując je podpisem i 
podłużną pieczęcią szkoły. 

4. Zestawy zadań egzaminacyjnych przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę 
przed nieuprawnionym ujawnieniem. 

 
§4 

Realizacja pracy dyplomowej 
1.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów specjalizacyjnych są obowiązani 

poinformować uczniów klas programowo najwyższych o zakresach obowiązujących 
treści programów nauczania oraz wskazać uczniom tematy prac dyplomowych, nie 
później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego. 

2.  Tematy prac dyplomowych dla poszczególnych uczniów złożone są na piśmie w 
dokumentacji szkoły 

3.  Realizacja pracy dyplomowej odbywa się pod kierunkiem nauczyciela. 
4.  Na wniosek opiekuna dyplomu dyrekcja może zlecić przeprowadzenie przeglądu, który 

ma za zadanie kontrolę postępu pracy ucznia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
dyrekcja określa jego zakres: skład komisji, listę uczniów, częstotliwość przeglądów, 
kryteria oceniania, formę dokumentacji przebiegu i inne. 

5.  Uczeń przedkłada projekt pracy dyplomowej w formie wydruku, do ostatniego piątku 
przed terminem wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasyfikacji 
śródrocznej. Ocena z projektu pracy dyplomowej będzie uwzględniona jako ocena 
cząstkowa w przewidywanej ocenie z przedmiotu specjalizacyjnego. Dokumentacja 
zawiera: opis dokumentujący koncepcję pracy, etapy pracy nad projektem, wraz z 
projektem końcowym oraz materiały ilustrujące (m. In.: rysunki, szkice koncepcyjne, 
fotografie, plansze, teksty opisowe, wydruki komputerowe). 

6.  Uczeń składa nauczycielowi przedmiotu specjalizacyjnego gotową pracę dyplomową 
wraz z wymaganą dokumentacją, zgodnie z opisem w §5 ust. 3.1. lit. b) do ostatniego 
piątku przed terminem wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasyfikacji 
rocznej Ocena z projektu pracy dyplomowej będzie uwzględniona jako ocena cząstkowa 
w przewidywanej ocenie z przedmiotu specjalizacyjnego.  

7. Tematykę i technikę pracy z zakresu rysunku lub malarstwa lub rzeźby uczeń uzgadnia z 
nauczycielem przedmiotu. Gotową pracę uczeń składa nauczycielowi przedmiotu do 
ostatniego piątku przed terminem wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w 
klasyfikacji rocznej. Ocena z aneksu pracy dyplomowej będzie uwzględniona jako ocena 
cząstkowa w przewidywanej ocenie z rysunku i malarstwa. 

8. Wszystkie prezentowane przez dyplomantów prace muszą być pracami autorskimi, bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń w myśl prawa autorskiego.  

9. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego, praca dyplomowa i prace w formie aneksu, 
jako dokumentacja egzaminu, są przechowywane do końca roku szkolnego, a ich odbiór 

przez absolwentów następuje zgodnie z zasadami § 24 ust. 6 lit. a), b) Statutu  
10. Wyróżnione prace dyplomowe biorą udział w Przeglądzie Wyróżnionych Prac 

Dyplomowych. 
11.  Wyróżnione prace dyplomowe są przechowywane przez okres 2 lat zgodnie, a ich odbiór 

przez absolwentów następuje zgodnie z zasadami § 24 ust. 6 lit. a), b) Statutu  
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§5 
1.  Egzamin dyplomowy w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie ustnej. 

2.  Nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie później niż na 5 
miesięcy przed terminem egzaminu informują uczniów klas programowo najwyższych o: 

a) zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowania zadań 
egzaminacyjnych, 

b) tematach prac dyplomowych. 
3. Egzamin dyplomowy obejmuje: 
3.1. część praktyczną polegającą na prezentacji: 

3.1.1 przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej z 
uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i 
technologii oraz oryginalnego charakteru pracy. 

3.1.2 pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby 
 
Część praktyczna egzaminu dyplomowego oceniana jest według skali punktów 1–25                   
z podziałem na poszczególne elementy egzaminu. 

 
a) Praca dyplomowa (realizacja praktyczna dyplomu) – 10 pkt. 

 Założenia artystyczne. 

 Oddziaływanie artystyczne pracy. 

 Estetyka pracy. 

 Poprawność technologiczna i warsztatowa zrealizowanej pracy. 
 
b)  Dokumentacja pracy dyplomowej – 3 pkt. 

 Dokumentacja zawiera opis oraz materiały ilustrujące (rysunki, fotografie, plansze, teksty 
opisowe, wydruki komputerowe) dokumentujące fazę koncepcyjną, fazę projektową, fazę 
realizacyjną oraz efekt końcowy pracy. Dokumentacja zawiera materiały opisujące                           
i ilustrujące zakres inspiracji artystycznych oraz proces technologiczny wykonania pracy. 

 Uczeń w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym, wybiera sposób i formę 
przygotowania dokumentacji. 

 Dokumentacja musi spełniać wymogi profesjonalnej dokumentacji pracy. 
 

c) Prezentacja i obrona dyplomu - 7 pkt. 

 Sposób wyeksponowania pracy dyplomowej. 

 Zaprezentowanie świadomości, założeń i rezultatów artystycznych i warsztatowych oraz 
wiedzy z przygotowania zawodowego obejmująca zakres materiału nauczanego              
w ramach: specjalności artystycznej.  

 Umiejętność wypowiedzi, jej konstruowania; stosowanie poprawnej terminologii. 

 W zakresie obrony zawarta jest wypowiedź przygotowana przez ucznia oraz odpowiedzi 
na pytania egzaminatorów. 

 
d) Prezentacja pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby – 5 pkt  
 

Ocenę z części praktycznej egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie liczby 
uzyskanych punktów według skali: 
25 punktów - stopień celujący 
22-24 punktów - stopień bardzo dobry 
18-23 punktów - stopień dobry 
13-17 punktów - stopień dostateczny 
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10-12 punktów - stopień dopuszczający 
do 9 punktów - stopień niedostateczny 
 
3.2. część teoretyczną z historii sztuki. 
Część teoretyczna egzaminu dyplomowego oceniana jest według skali punktów 1–15                  
z podziałem na poszczególne zadania egzaminu. 
 
Ocenę z części teoretycznej egzaminu dyplomowego ustala się na podstawie liczby 
uzyskanych punktów według skali: 
15 punktów - stopień celujący 
13-14 punktów - stopień bardzo dobry 
10-12 punktów - stopień dobry 
7-9 punktów - stopień dostateczny 
5-6 punktów - stopień dopuszczający 
do 4 punktów - stopień niedostateczny 
4. Laureat lub finalista olimpiady artystycznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu 

dyplomowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tej części 
egzaminu 

 
§6 

Przebieg egzaminu dyplomowego:  
1. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej trwa nie dłużej niż 60 minut, z których uczeń 

otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. 
2. Uczeń losuje jeden zestaw zadań egzaminacyjnych. Zamiana wylosowanego zestawu 

jest niedozwolona. 
3. Po wylosowaniu zestawu uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu.  
4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może 

zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających 
możliwość kontaktowania się z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy 
medycznej. Opuszczenie sali przed zakończeniem egzaminu w innych przypadkach jest 
równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego. 

5.  Egzamin dyplomowy ocenia się według skali zgodnej ze skalą klasyfikacji końcowej.  
6. Ocenę ustala się po przeprowadzeniu dyskusji jako średnią arytmetyczną ocen 

proponowanych przez poszczególne osoby wchodzące w skład zespołu 
egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni w ten sposób, że ułamkowe części stopni 
wynoszące mniej niż 0,5 stopnia pomija się, a ułamkowe części stopni wynoszące 0,5 
stopnia i więcej podwyższa się do pełnych stopni. Ocena wystawiona przez zespół 
egzaminacyjny jest ostateczna. 

7.  Uczeń zdał egzamin dyplomowy jeżeli otrzymał: 

a) w części praktycznej ocenę co najmniej dostateczną 
b) w części teoretycznej ocenę co najmniej dopuszczającą 

8.  Kwestie sporne między uczniem a PKE rozstrzyga MKiDN. 
 

§7 

1.  Dla każdego ucznia sporządza się indywidualny protokół z egzaminu dyplomowego 
zawierający w szczególności:  

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji dyplomowej oraz poszczególnych 
zespołów egzaminacyjnych,  

 terminy przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego,  
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 imię i nazwisko ucznia,  

 zadania egzaminacyjne,  

 oceny z poszczególnych części egzaminu dyplomowego.  
2.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej. Do protokołu dołącza 

się informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza 
ocen ucznia. 

 
§8 

1.  Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 
albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub części teoretycznej, podlega 
skreśleniu z listy uczniów. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może 
nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.  

2.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego 
albo przerwał egzamin dyplomowy, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, 
ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 
do dnia 30 września danego roku.  

3.  Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości albo w części teoretycznej lub 
części praktycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego odpowiednio z całości 
lub danej części egzaminu dyplomowego, w terminie ustalonym przez przewodniczącego 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.  

 
 
30 września 2021 r.  


