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4. Tematy egzaminów objęte są zasadą ochrony tajem
nicy służbowej. 

§ 13. 1. Badanie przydatności kandydatów: 

1) w podstawowych szkołach muzycznych i szkołach mu
zycznych I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień 
muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do 
nauki gry na określonym instrumencie, 

2) w szkołach baletowych polega na sprawdzeniu warun
ków f izycznych, dyspozycji ruchowych i poczucia ryt 
mu, 

3) w placówkach artystycznych polega na sprawdzeniu 
warunków fizycznych i predyspozycj i do kształcenia 
w określonej dziedzinie sztuki . 

2. Sposób i zakres przeprowadzania badania przydatno
ści kandydatów ustala komisja. 

§ 14. 1. Oceny egzaminacyjne i oceny badania przydat
ności ustala komisja lub zespoły kwalifikacyjne odrębnie dla 
każdego przedmiotu i każdej części egzaminu wstępnego lub 
badania przydatności według obowiązującej skali ocen . 

2. Po każdej części egzaminu wstępnego lub badania 
przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez 
kandydata ocenę . 

3. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania 
przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen z po
szczególnych przedmiotów i części egzaminu lub badania 
przydatnośc i. 

§ 15. 1. Komisja decyduje o przyjęciu do szkoły lub 
placówki na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstęp
nego lub badania przydatności . 

2. W liceach sztuk plastycznych, liceach muzycznych 
oraz w szkołach bibliotekarskich i animatorów kultury pier
wszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy 
uzyskali najwyższą ocenę z egzaminu kierunkowego i zdali 
egzamin z przedmiotów ogólnokształcących. 

3. Komisja ogłasza listę kandydatów przyjętych do 
szkoły lub placówki w ciągu trzech dni po zakończeniu 
egzaminów wstępnych lub badania przydatności. 

§ 16. 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej 
do innej tego samego typu i kierunku kształcenia za zgodą 
dyrektora szkoły, do której uczeń przechodzi : 

1) w ciągu roku szkolnego, 

2) z końcem roku szkolnego. 

2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką 
w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie 
i według zasad ustalonych przez nauczyciela. 

§ 17. 1. Jeżeli w szkole, do której uczeń przechodzi, 
naucza się innego języka obcego n iż ten, którego się uczył 
w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia uczęsz
czanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może: 

1) uczyć się języka obowiązującego w danej klasie, wyrów
nując we własnym zakresie braki programowe do końca 
roku szkolnego albo 

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obce
go, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo 

3) uczęszczać na zajęcia z języka obcego w innej szkole. 

2. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę 
języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje 
i ocenia nauczyciel języka obcego z tej samej lub innej szkoły, 

upoważniony przez dyrektora danej szkoły . 

§ 18. Przy przechodzeniu ucznia ze szkoły artystycznej C;!O 
szkoły innego typu stosuje się przepisy rozporządzenia Minist
ra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie 
warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
przechodzenia zjednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 42, 
poz. 186 i Nr 75, poz. 371 oraz z 1993 r. Nr 76, poz. 360) . 

§ ::)'9 . Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływ ie 14 
dni dd dnia ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: J. Góral 
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w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o zmianie ustawy - Prawo celne (Dz. U. Nr 73, poz. 320 
i z 1993 r. Nr 4, poz. 15) ogłasza się wykaz zniesio
nych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów cel
nych, które nie spełniają wymogów określonych w usta
wie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. 

Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 
i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. 
Nr 60, poz. 279) , stanowiący załącznik do obwieszcze
nia. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Ra 
dy Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. 
(poz. 383) 

WYKAZ ZNIESIONYCH WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH 

1. Wolny obszar celny w gminie Brody (województwo 
zielonogórskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201). 
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2. Wolny obszar celny w Cieszynie (województwo 
bielskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady Min istrów 
z dnia 9 listopada 1990 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 468) . 

3. Wolny obszar celny w Darłowie (województwo ko
szalińskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 201) . 

4. Wolny obszar celny w gminie Goleniów (województ
wo szczecińskie) , ustanowiony rozporządzeniem Rady Mini
strów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 201). 

5. Wolny obszar celny w mieście i gminie Gryfino 
(województwo szczecińskie), ustanowiony rozporządze 
niem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201). 

6. Wolny obszar celny w Kędzierzynie - Koźlu (wojewó
dztwo opolskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady Mi
nistrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201) . 

7. Wolny obszar celny w gminie Kołbaskowo (wojewó
dztwo szczecińskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201). 

8. Wolny obszar celny w mieście i gminie Kołobrzeg 
(województwo koszalińskie), ustanowiony rozporządze-

niem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201) . 

9. Wolny obszar celny w Poznaniu, ustanowiony roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1989 r. (Dz. U. 
Nr 49, poz. 270). 

10. Wolny obszar celny w gminie Sulechów (wojewó
dztwo zielonogórskie), ustanowiony rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. U. Nr 37, 
poz. 201) . 

11 . Wolny obszar celny w Szczecinie, ustanowiony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
(Dz. U. Nr 37, poz. 201) . 

12. Wolny obszar celny w $winoujściu, ustanowiony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
(Dz. U. Nr 37, poz. 201) . 

13. Wolny obszar celny w Ustce, ustanowiony roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz. 
U. Nr 37, poz. 201) . 

14. Wolny obszar celny we Wrocławiu, ustanowiony 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1989 r. 
(Dz. U. Nr 37, poz. 201) . 
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o sprostowaniu błędu. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej 
" Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 
420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujący błąd : 

W rozporządzeniu Rady Mioistrów z dnia 13 lipca 
1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu 

rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być 
przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mie
niem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu 
przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309), w § 1 w ust. 3 w pkt 9 
lit. a) zamiast wyrazów "wart. 2 pkt 3-5" powinny być 
wyrazy "wart. 2 pkt 3 i 5". 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 
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