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Warszawa, 4 października 2021r. 

Regulamin 
badania jakości kształcenia artystycznego dla publicznych szkół muzycznych 

oraz niepublicznych szkół muzycznych o uprawnieniach szkół publicznych 

w zakresie badań testowych z przedmiotów teoretycznych 

w roku szkolnym 2021/2022 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Badanie jakości kształcenia w szkołach muzycznych jest przeprowadzane na podstawie 
art. 53 ust. 1b Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia 
artystycznego w szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 98). 

2. Organizatorem badania jakości kształcenia artystycznego jest specjalistyczna jednostka 
nadzoru pedagogicznego, Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie, zwane 
dalej „Centrum”. 

3. Badanie jakości kształcenia w roku szkolnym 2021/2022 w zakresie przedmiotów 
teoretycznych obejmuje ogólnokształcące szkoły muzyczne I i II stopnia oraz szkoły 
muzyczne I i II stopnia. 

4. Celem badania jakości kształcenia w szkołach muzycznych jest: 

1) analiza stopnia zrealizowania podstawy programowej, 
2) definiowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
3) wspomaganie szkół w podnoszeniu jakości kształcenia artystycznego. 

5. Udział uczniów w badaniach jest obowiązkowy.   

6. Do badania uczniowie przystępują w swoich macierzystych szkołach. 

7. Do sprawdzenia wypełnionych testów Dyrektor Centrum powołuje zespół specjalistów 
wraz z przewodniczącym. 

§ 2. Forma, zakres i termin badania 

1. Badanie jakości kształcenia odbywa się w formie testu pisemnego w zakresie przedmiotów 
teoretycznych:  

1) w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia z kształcenia słuchu i audycji 
muzycznych dla uczniów klas szóstych oraz z zasad muzyki z elementami edycji nut dla 
uczniów kończących przedmiot, 
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2) w szkołach muzycznych I stopnia z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla uczniów 
kończących sześcioletni lub czteroletni cykl kształcenia, 

3) w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia z zasad muzyki z elementami 
edycji nut dla uczniów kończących przedmiot, 

4) w szkołach muzycznych II stopnia z zasad muzyki z elementami edycji nut dla uczniów 
kończących przedmiot. 

2. Badanie obejmuje zadania teoretyczne i słuchowe zgodne z obowiązującą podstawą 
programową. 

3. Na wykonanie testu przeznacza się 60 minut. 

4. Badanie przeprowadzone zostanie w dniu: 

1) 5 kwietnia (wtorek) 2022 r. o godz. 16.30 dla przedmiotu kształcenie słuchu i audycje 
muzyczne, 

2) 17 maja (wtorek) 2022 r. o godz. 16.30 dla przedmiotu zasady muzyki z elementami 
edycji nut. 

§ 3. Dokumentacja 

1. Dokumentacja z badania jakości kształcenia przedmiotów teoretycznych składa się z: 

1) testu zawierającego zestawy zadań (arkusz PDF oraz plik dźwiękowy MP3) – testy 
wypełnia się ołówkiem, 

2) sprawozdania z przeprowadzenia testu w danej szkole, 

3) protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 6 rozporządzenia MKDNiS w sprawie badań 
jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 98). 

2. Materiały (test i sprawozdanie) będą dostępne na platformie w dniu badania od godziny 
15.00. 

3. Kopię protokołu otrzymuje szkoła objęta badaniem oraz właściwy wizytator regionalny. 

4. Dokumentacja badania jakości kształcenia jest przechowywana w Centrum Edukacji 
Artystycznej. 

§ 4. Obserwatorzy 

1. Przeprowadzenie testu badania jakości odbywa się w obecności obserwatorów 
wskazanych przez wizytatora regionalnego. 

2. Obserwatorami w danej szkole są: 

1) dyrektor szkoły,  

2) dwóch nauczycieli z innej szkoły. 
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3. Osoby pełniące funkcję obserwatora nie mogą spełniać wymogów kwalifikacyjnych do 
prowadzenia zajęć z przedmiotów objętych testem. 

4. W sytuacji, w której dyrektor szkoły jest nauczycielem, o którym mowa w pkt 3., wizytator 
regionalny wskazuje inną osobę pełniącą w szkole stanowisko kierownicze lub nauczyciela, 
jeśli nie ma innych stanowisk kierowniczych. 

5. Do zadań obserwatorów należy: 

1) obecność we wskazanej przez wizytatora regionalnego szkole w terminie 
przeprowadzania testu od godz. 15.00 do czasu zamknięcia i opisania koperty 
zawierającej wypełnione testy i sprawozdanie z przeprowadzenia testu, 

2) pobranie plików z platformy badania jakości kształcenia CEA, 

3) przed rozpoczęciem testu sprawdzenie sali w zakresie odpowiednej liczby miejsc 
zapewniających samodzielną pracę ucznia oraz sprzętu odtwarzającego, 

4) przygotowanie odpowiedniej liczby arkuszy dla uczniów, 

5) przestrzeganie godzin rozpoczęcia i zakończenia testu, 

6) sporządzenie sprawozdania z przeprowadzenia testu, 

7) przygotowanie do przekazania organizatorowi badania pełnej dokumentacji 
zawierającej wypełnione testy i sprawozdanie. 

6. Dokumentacja z przeprowadzenia testu jest zabezpieczona w opieczętowanej i podpisanej 
przez wszystkich obserwatorów kopercie, z napisem „WYNIKI BADAŃ TESTOWYCH”. 

7. W przypadku trudności organizacyjnych lub technicznych wynikłych przed rozpoczęciem 
badania, czy też w jego trakcie, dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie wizytatora 
regionalnego. 

§ 5. Szkoła 

1. Za organizację i prawidłowość przeprowadzonego badania odpowiada dyrektor szkoły.  

2. Do zadań szkoły, w której przeprowadzane jest badanie należy: 

1) przekazanie do 30 listopada 2021 r. na platformę badania jakości kształcenia CEA 
wskazanych danych uczniów podlegających badaniu; w przypadku zmian należy 
niezwłocznie dokonać korekty, 

2) poinformowanie obserwatorów o czasie rozpoczęcia przygotowań do 
przeprowadzania badania - dyrektor szkoły może wskazać wcześniejszą godzinę 
rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzania badania, ze względu na liczbę uczniów, 

3) zabezpieczenie techniczne do pobrania i przygotowania odpowiedniej liczby 
egzemplarzy testu dla uczniów i sprawozdania z przeprowadzania testu, 

4) zapewnienie warunków gwarantujących samodzielną pracę ucznia, 

5) przygotowanie sprzętu odtwarzającego nagranie, 
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6) przekazanie przez Dyrektora szkoły do wizytatora regionalnego dokumentacji 
z przeprowadzonego testu w dniu badania lub w następnym dniu, osobiście lub pocztą 
– priorytet polecony.  

§ 6. Wizytator regionalny 

1. W realizacji badania jakości kształcenia Centrum współpracuje z wizytatorami 
regionalnymi. 

2. Do zadań wizytatorów regionalnych należy: 

1) przygotowanie listy osób pełniących rolę obserwatorów w każdej szkole – do końca 
lutego 2022 r., 

2) powiadomienie obserwatorów, co najmniej 2 tygodnie wcześniej, o terminie i szkole, 
w której będą przeprowadzane badania, 

3) przygotowanie listy rezerwowej osób pełniących rolę obserwatorów, 

4) przygotowanie listy szkół wraz z wykazem liczby kopert z danej szkoły. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Prowadzenie badania jakości kształcenia nie łączy się z przetwarzaniem danych osobowych 
osób fizycznych uczestniczących w przedmiotowym zakresie. 

2. W przypadku identyfikacji personalnej osób uczestniczących w badaniu, zastosowanie 
mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych1. 

                                                           
1 Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniach 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. 

U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r oraz przepisów resortowych i procedur wewnętrznych. 


