1

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
IM. CONSTANTINA BRANCUSIEGO W SZCZECINIE

Przebieg egzaminu dyplomowego
§1. Egzamin dyplomowy
1. Podstawą prawną organizacji i przeprowadzania egzaminu dyplomowego jest
Rozporządzenie 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. 1481)
2. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego
uczniów klas IV.
3. Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest uczeń, który na zakończenie klasy
programowo najwyższej otrzymał:
a) roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) co najmniej dostateczne roczne oceny klasyfikacyjne:
− z przedmiotu głównego – specjalizacja artystyczna,
− zajęć edukacyjnych – rysunek i malarstwo.
4. Egzamin dyplomowy obejmuje:
a) część praktyczną polegającą na prezentacji:
− pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej, z
uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji,
techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,
− pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby (uczeń wybiera jeden zakres
np. malarstwo),
b) część teoretyczną z historii sztuki.
5. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej przeprowadza się w formie ustnej.
6. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, nie
później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego, informują uczniów
klas programowo najwyższych o zakresie obowiązujących treści nauczania, stanowiących
podstawę przygotowywania zadań egzaminacyjnych. Zakres informacji obejmuje:
• etapy realizacji
• zakres pracy
• formy realizacji
• techniki i technologie, które będą zastosowane
7. Uczeń potwierdza zapoznanie się z ww. Regulaminem podpisem. Nauczyciele załączają
listę potwierdzającą zapoznanie się uczniów z ww. Regulaminem do dokumentacji
przebiegu nauczania. Nieobecność ucznia podczas prezentacji ww. Regulaminu nie
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zwalnia z obowiązku zapoznania się z dokumentem i stosowania się do jego zapisów.
8. Nauczyciel może korzystać z dodatkowego dokumentu regulującego pracę z uczniem nad
dyplomem, tzw. Kontraktu Dyplomowego. Formę tego dokumentu określa nauczyciel.
9. Uczeń realizuje pracę dyplomową pod kierunkiem nauczyciela na terenie szkoły,
z wyłączeniem sytuacji, gdy uczeń ma usprawiedliwioną długotrwałą nieobecność
(potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, orzeczeniem lekarskim lub z poradni
psychologiczno-pedagogicznej). Może wówczas wykonywać pracę dyplomową poza
szkoła, ale w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym i pod jego opieką.
10. Przewodniczący komisji dyplomowej wyznacza nauczyciela zajęć edukacyjnych objętych
egzaminem dyplomowym, wchodzącego w skład zespołu egzaminacyjnego lub zespół
egzaminacyjny do przygotowania zadań egzaminacyjnych do części teoretycznej
egzaminu dyplomowego. Zadania egzaminacyjne uwzględniają podstawę programową
kształcenia w zawodzie plastyk w zakresie zajęć edukacyjnych z historii sztuki.
11. W skład komisji dyplomowej wchodzą:
− przewodniczący komisji;
− dyrektor lub wicedyrektor szkoły artystycznej, jeżeli nie jest przewodniczącym
komisji;
− nauczyciele prowadzący z uczniami zajęcia edukacyjne objęte egzaminem
dyplomowym;
− nauczyciel lub nauczyciele tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Jeżeli przewodniczący komisji dyplomowej, z powodu choroby lub innych ważnych
przyczyn, nie może wykonywać zadań, dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołuje
w skład komisji innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w danej szkole
artystycznej jako przewodniczącego komisji.
13. Poszczególne części egzaminu dyplomowego przeprowadzają zespoły egzaminacyjne
powołane przez przewodniczącego komisji dyplomowej spośród osób wchodzących w
skład tej komisji.
14. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym nauczyciel
prowadzący z uczniem dane zajęcia edukacyjne.
15. Przewodniczący komisji dyplomowej powołuje zespoły egzaminacyjne oraz wyznacza
przewodniczących tych zespołów nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu
dyplomowego.
16. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej.
17. Osoby, o których mowa w punkcie 12, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu
dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
18. Przewodniczący komisji dyplomowej może dopuścić udział publiczności w części
praktycznej
§ 2. Zwolnienie z egzaminu dyplomowego w części ustnej z historii sztuki
1.
2.

3.

Tytuł laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej uprawnia do zwolnienia
z egzaminu dyplomowego w części ustnej z historii sztuki.
Podstawą zwolnienia z egzaminu dyplomowego z historii sztuki jest zaświadczenie
potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej
dostarczone Dyrektorowi Szkoły (wg procedur egzaminu maturalnego).
Zwolnienie laureata lub finalisty Olimpiady Artystycznej jest równoznaczne
z uzyskaniem oceny celującej z tej części egzaminu dyplomowego.
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§ 3. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – cześć praktyczna
1.
2.

3.
4.

5.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie
z harmonogramem ogłoszonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia
egzaminu.
Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście.
Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przystępuje do prezentacji:
a) pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej,
b) prac z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby (z wybranego przez ucznia jednego
zakresu np. malarstwa)
Po przystąpieniu do prezentacji dokonań twórczych uczeń nie opuszcza sali przed
zakończeniem egzaminu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji
Egzaminacyjnej (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
w innych przypadkach – przed zakończeniem egzaminu – jest równoznaczne
z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
§ 4. Przebieg egzaminu dyplomowego – cześć praktyczna

Komisja egzaminacyjna (zespół egzaminacyjny) egzaminuje w tym samym czasie nie
więcej niż jednego zdającego.
2. Część praktyczna:
a) prezentacja pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej:
− część pierwsza 15 minut – zdający prezentuje temat i zakres pracy, wskazuje
inspiracje, omawia etapy realizacji, formę i funkcję, techniki i technologie oraz
oryginalny charakter pracy, korzystając z prezentacji zapisanej w formacie pdf.
sprzętu audiowizualnego (laptop i rzutnik) oraz ekspozycji pracy
b) prezentacja prac z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby (z wybranego przez ucznia
jednego zakresu np. malarstwa)
− część pierwsza 5 minut – zdający prezentuje pracę wykonaną w ciągu roku
szkolnego w klasie, omawia etapy realizacji, uzasadnia wybór dyscypliny oraz
podaje inspiracje, korzystając z ekspozycji pracy.
3. W trakcie wyżej wymienionych prezentacji członkowie Komisji Egzaminacyjnej
(zespołu egzaminacyjnego) nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie
przekroczony limit czasu.
4. Obrona pracy dyplomowej:
− część druga ok. 5 minut – zdający odpowiada na pytania egzaminujących
z zakresu prezentowanej pracy dyplomowej ze specjalizacji artystycznej oraz
prezentacji prac z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby (z wybranego przez ucznia
jednego zakresu np. malarstwa).
1.

§ 5. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego – cześć teoretyczna
1.
2.

Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie
z harmonogramem ogłoszonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej.
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia
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3.
4.

5.

6.
7.

egzaminu.
Zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście.
Zdający losuje jeden zestaw egzaminacyjny zawierający zadania egzaminacyjne które
uwzględniają
podstawę
programową
kształcenia
w
zawodzie
plastyk
w zakresie zajęć edukacyjnych z historii sztuki.
Zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona. Zdający
otrzymuje do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która
po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu.
Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do części teoretycznej egzaminu
dyplomowego przez 20 minut.
Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem
egzaminu. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
(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 w innych
przypadkach – przed zakończeniem egzaminu – jest równoznaczne z odstąpieniem
od egzaminu dyplomowego.
§ 6. Przebieg egzaminu dyplomowego – cześć teoretyczna

1. W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
2. Część teoretyczna z historii sztuki:
a) zdający omawia zadania egzaminacyjne wylosowanego przez siebie zestawu
korzystając z materiału ilustracyjnego oraz notatek sporządzonych w czasie
przygotowania do egzaminu.
3. Egzaminator oraz członkowie komisji nie zadają pytań i nie przerywają wypowiedzi,
chyba że zostanie przekroczony limit czasu.
4. Czas trwania egzamin dyplomowego w części teoretycznej z historii sztuki nie może
przekroczyć 60 minut, z których 20 minut uczeń otrzymał na przygotowanie odpowiedzi.
§ 7. Ocena części praktycznej i części teoretycznej egzaminu dyplomowego
1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6;
stopień bardzo dobry – 5;
stopień dobry – 4;
stopień dostateczny – 3;
stopień dopuszczający – 2;
stopień niedostateczny – 1.
2. Zespół egzaminacyjny ustala odrębne oceny w części praktycznej i części teoretycznej
egzaminu dyplomowego
3. 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.
4. Ocenę ustala się jako średnią arytmetyczną ocen proponowanych przez 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.
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5. Zespół egzaminacyjny ustala jedną ocenę z części praktycznej w przypadku, gdy składa
się na nią kilka części lub pokazów. Składowe tej oceny to odpowiednio: specjalizacja –
⅗ (60%) i część ogólnoplastyczna (malarstwo/rysunek/rzeźba) – ⅖ (40%). Wynik
procentowy 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.
6. Ocena ustalona z części praktycznej oraz części teoretycznej egzaminu dyplomowego
przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
§ 8. Informacja o wynikach egzaminu dyplomowego
1. Wyniki z części praktycznej i z części teoretycznej egzaminu dyplomowego ogłaszane
są przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu. Wyniki
są ostateczne.
2. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
a) w części praktycznej – co najmniej ocenę dostateczną,
b) w części teoretycznej – co najmniej ocenę dopuszczającą.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego
albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub części teoretycznej, może
do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez Przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub
teoretycznej,
może
ponownie
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.
5. W przypadkach, o których mowa punkcie 3 i 4, Komisja Egzaminacyjna zalicza
uczniowi część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał pozytywną
ocenę.
6. Odstąpienie przez ucznia od poprawkowego egzaminu dyplomowego w części
praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na poprawkowy egzamin dyplomowy
z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie z listy zdających. Ponowne
przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu
eksternistycznego.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może przystąpić do egzaminu
dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
§ 9. Dokumentacja egzaminu dyplomowego
1. Dla każdego ucznia sporządza się protokół z egzaminu dyplomowego zawierający co
najmniej:
− 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;
− imię i nazwisko ucznia;
− zadania egzaminacyjne oraz opis realizacji części praktycznej egzaminu;
− oceny uzyskane z części praktycznej i części teoretycznej egzaminu,
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji dyplomowej.
3. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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4. Administrator (opiekun pracowni informatycznej lub projektowania graficznego) po
egzaminie nagrywa płytę CD dokumentującą prezentacje zdających oraz archiwizuje
prezentacje prac dyplomowych i dokumentację fotograficzną pracy końcowej na dysku
zewnętrznym.
5. Dokumentację fotograficzną realizacji pracy dyplomowej w zakresie specjalizacjispecjalności stanowią: fotografie wykonane zgodnie z wymogami technicznymi
określonymi na potrzeby katalogu wystawy prac dyplomowych, według poniższych
wymogów określonych dla rysunku, malarstwa i rzeźby tj.:
1) rysunek i malarstwo
❑
Dokumentacja z przeznaczeniem do druku katalogowego etc.:
- format A4 lub B5 - albo zbliżony w przypadku formatów niestandaryzowanych
- rozdzielczość: 300 DPI
- tryb zapisu: CMYK
- format zapisu: TIFF (obraz przed zapisem spłaszczony do 1 warstwy)
❑
Dokumentacja z przeznaczeniem do druku wielkoformatowego:
- format B1 lub zbliżony w przypadku formatów nietypowych
rozdzielczość 120 DPI (maksymalnie 250 DPI).

-

- tryb zapisu CMYK
- format zapisu TIFF (obraz przed zapisem spłaszczony do 1 warstwy)
Reprodukcje powinny być równomiernie i jednorodnie oświetlone i jednolicie
wyraźne na całej płaszczyźnie
2) rzeźba
❑
Dokumentacja z przeznaczeniem do druku katalogowego etc.:
- format A4
- rozdzielczość 300 DPI
- tryb zapisu CMYK
-format zapisu TIFF (obraz przed zapisem spłaszczony do 1 warstwy)
❑
Dokumentacja z przeznaczeniem do druku wielkoformatowego:
- format B1
- rozdzielczość 120 DPI (maksymalnie 250 DPI).
-tryb zapisu CMYK
- format zapisu TIFF (obraz przed zapisem spłaszczony do 1 warstwy)
❑
Do dokumentacji rzeźby wymagana jest prezentacja sekwencji z minimum
trzema różnymi ujęciami obiektu
❑

6.

7.

Prace staną się częścią wystawy dyplomowej w miesiącu kwietniu/maju, powinny one
zostać przygotowane przez ucznia do ekspozycji i oddane do montażu wystawy w terminie przyjętym uchwałą Rady Pedagogicznej
Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje Szkoła według zasad określonych
odrębnymi przepisami.
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§ 10. Realizacja prac dyplomowych
1. Specjalizacja, specjalność artystyczna:
1) Klasa III:
a) Warunkiem realizacji umowy-zlecenia na projektowe opracowanie i wykonanie
pracy dyplomowej z zakresu: specjalności artystycznej, rysunku, malarstwa lub
rzeźby jest: złożenie do Dyrektora Szkoły zlecenia zgodnego z podstawą
programową przedmiotu w terminie do 1 czerwca oraz uzgodnienie zakresu
i warunków realizacji zadania z nauczycielem prowadzącym dyplom w terminie od
1.06 do końca roku szkolnego.
b) Nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem zobowiązany jest do:
c) wskazania uczniom obszarów tematycznych prac dyplomowych w terminie od
1.06 do końca roku szkolnego,
d) złożenia do Dyrektora przez nauczycieli przedmiotu objętego egzaminem
imiennej listy obszarów tematycznych prac dyplomowych w terminie od 1.06 do końca roku szkolnego.
2) Klasa IV:
a) Tematy i zakresy prac dyplomowych muszą uwzględniać podstawę programową
zajęć edukacyjnych objętych częścią praktyczną egzaminu.
b) Nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem zobowiązany jest do:
c) złożenia do Dyrektora imiennej listy tematów prac dyplomowych oraz podpisanych przez Zleceniodawców umów-zleceń w terminie do 30 października, realizując tym samym postanowienia §1 pkt. 5
d) złożenia imiennego oświadczenia o zgodności tematów oraz zakresu wykonania prac dyplomowych z podstawą programową.
e) wypełnienia protokołu egzaminu dyplomowego,
f) wypełnienia, po wywiązaniu się Zleceniodawcy z warunków umowy-zlecenia,
protokołu odbioru pracy dyplomowej w terminie do 15 czerwca,
g) wypełnienia stron księgi dyplomów w terminie do 15 czerwca,
h) przekazania prezentacji prac dyplomowych oraz dokumentacji fotograficznej prac
końcowych w terminie do 15 czerwca – w celu ich archiwizacji na dysku
zewnętrznym
2. Wybrana dyscyplina sztuki – praca z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby.
1) W zakresie rysunku, malarstwa lub rzeźby postępowanie wygląda jak poniżej:
a) do 25 października uczniowie uzgadniają z nauczycielem przedmiotu propozycje
obszarów tematycznych, temat oraz techniczną część realizacji, wraz harmonogramem realizując tym samym postanowienia §1 pkt. 5
b) do 30 października nauczyciel prowadzący przygotowuje do zatwierdzenia przez
Dyrektora i Kierownika Sekcji zestawienie obszarów tematycznych, propozycje
tematów zleconych oraz tematów wskazanych przez nauczyciela
c) do 10 listopada Dyrektor zatwierdza zestawienie tematów wraz z przyporządkowaniem ich uczniom, po stwierdzeniu przez Kierownika Sekcji ich zgodności
z podstawą programową.
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§ 11. Postanowienia końcowe
1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
− nadzoruje organizację i przebieg egzaminów dyplomowych,
− rozstrzyga kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające
ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub specyficznymi trudnościami
w
uczeniu
się
na
podstawie
orzeczenia
lekarskiego
lub
opinii
psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej wydanej przez poradnię, mają prawo
przystąpić do egzaminu w warunkach, formie i kryteriach oceniania dostosowanych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (wg procedur egzaminu
maturalnego).
3. Uczniowie niesłyszący w oparciu o wyżej wymienione procedury mają prawo
do zdawania w formie pisemnej części teoretycznej z historii sztuki oraz przygotowania
w formie pisemnej prezentacji części praktycznej.
4. Prace plastyczne w tym dyplomowe uczniów wykonane w trakcie cyklu kształcenia
w PLSP w Szczecinie nie są pracami samodzielnymi, gdyż wykonane są pod kierunkiem
nauczycieli przedmiotów artystycznych.
5. Autorskie prawa majątkowe do egzemplarzy prac uczniów, stanowiące utwór
w rozumieniu prawa autorskiego, wykonane pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu
artystycznego, podczas trwania nauki w Szkole, przechodzą nieodpłatnie na Szkołę
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie,
b) zwielokrotnianie,
c) rozpowszechnianie w celach wystawienniczych lub reklamowych,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) archiwizowanie.
6. Szkoła ma obowiązek przestrzegania praw autorskich osobistych twórców, a w szczególności
oznaczania utworu nazwiskiem twórcy.
7. Uczeń może, na zasadzie dobrowolności, przekazać w darze dzieło będące pracą dyplomową
8. Szkoła ma obowiązek zamieszczania informacji o nauczycielu kierującym wykonaniem danej
pracy.
9. Uczeń klasy programowo najwyższej podczas realizacji pracy dyplomowej zobowiązany
jest
do
wskazania
źródeł
inspiracji
oraz
złożenia
oświadczenia
o treści: ”Pracę dyplomową oraz prezentację i dokumentację fotograficzną pracy
wykonałem/am samodzielnie według pomysłu, którego jestem autorem”.
10.
Praca dyplomowa
musi być
zgodna z
przepisami
obowiązującymi
w Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z Ust awą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Praca nie może naruszać dóbr osobistych, w tym wizerunku.
Treści zawarte w pracy muszą respektować cele i zadania określone w Statucie
Szkoły oraz programie wychowawczo-profilaktycznym.
11.
Wzory protokołów egzaminacyjnych stanowią załącznik niniejszego regulaminu.
12.
Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, w przypadku naruszenia
przepisów dotyczących prowadzenia egzaminu dyplomowego, może zawiesić egzamin
dyplomowy, powiadamiając o tym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13.
Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające
ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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