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UCHWAŁA RADY REKTORATU 

Szkoła magii i czarodziejstwa ilvermorny 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora nr 20221115/58, MR w sprawie ulg klasyfikacyjnych dla 

Adeptów SMiC Ilvermorny na IX rok szkolny 
 

Biorąc pod uwagę wielokrotnie wskazywane Władzom Szkoły wątpliwości w kwestii 
możliwości właściwego przygotowania się do Egzaminu Końcowego z Wróżbiarstwa, a także po 
ówczesną dyskusją, Rada Rektoratu Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny podejmuje, co 
następuje: 
 

§1. 
Z dniem podjęcia uchwały dokonuje się następujących zmian w Zarządzeniu Rektora w sprawie 
ulg klasyfikacyjnych dla Adeptów SMiC Ilvermorny na IX rok szkolny (nr 20221115/58, MR): 
 

1) w §1. nadaje się brzmienie: 
 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej zwalnia się Uczniów 
oddziału „Klasa Pierwsza” z następujących dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną 
(Nr dok.: 20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia 
b) Wróżbiarstwo 

 
2) w §2. nadaje się brzmienie: 

 
W związku z §1. – Adepci zwolnieni są z konieczności uzyskania stopnia klasyfikacji końcowej, 
uwzględnianej w dokumencie potwierdzającym ukończenie rocznika. W przypadku 
przedmiotu, wspomnianego w §1. pkt. b. Uczniowie uzyskują stopień „Wybitny”. 
 

3) w §3. nadaje się brzmienie: 
 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej oraz z zakresu materiału 
egzaminacyjnego zwalnia się Uczniów oddziału „Klasa Druga” z następujących dziedzin, 
nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia 
b) Wróżbiarstwo 

 
4) w §4. nadaje się brzmienie: 

 
W związku z §3. – Adepci zwolnieni są z konieczności uzyskania stopnia klasyfikacji końcowej, 
uwzględnianej w dokumencie potwierdzającym ukończenie rocznika. W przypadku 
przedmiotu, wspomnianego w §1. pkt. b. Uczniowie uzyskują stopień „Wybitny”. 
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5) w §5. nadaje się brzmienie: 
 

Uczniowie oddziałów „Klasa Pierwsza” oraz „Klasa Druga”, a także Studenci Wydziału 
Aurorskiego zwolnieni zostają z obowiązku przystąpienia do odpowiednio Egzaminów 
Końcowych oraz Standardowych Umiejętności Magicznych w Sesji Egzaminacyjnej IX Roku 
Szkolnego z następujących dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 
20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia, 
b) Wróżbiarstwo, 
c) Zaklęcia. 

 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Podstawa: 

§31. ust. 2 – Statut Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny; nr dok.: 20220206/01, Dziennik 
Uchwał 

Wniesione przez: 
Rektor placówki William Lefèvre-Castillo 

 
w dniu:  …../…../2022 

 
 
 

Uchwalono przez: 
Radę Rektoratu SMiC Ilvermorny 

w dniu: ...../...../2022 
 
 

Zatwierdzone przez: 
JM William Lefèvre-Castillo, 

Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny 
 
 
 
 

oraz 
 

dyr. Adelie Lefèvre, 
Dyrekcja SMiC Ilvermorny 

 
 
 
 

w dniu:  …../…../2022 
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ZARZĄDZENIE REKTORA 

Szkoła magii i czarodziejstwa ilvermorny 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
w sprawie ulg klasyfikacyjnych dla Adeptów SMiC Ilvermorny na IX rok szkolny 

 
Ze względu na trudne okoliczności związane z poszczególnymi przedmiotami, nauczanymi w 
Ilvermorny, podejmuję następujące ulgi klasyfikacji końcowej, a także w związku z planowaną 
Sesją Egzaminacyjną: 
 

§1. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej zwalnia się Uczniów 
oddziału „Klasa Pierwsza” z następujących dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną 
(Nr dok.: 20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia 
b) Wróżbiarstwo 

 

§2. 
W związku z §1. – Adepci zwolnieni są z konieczności uzyskania stopnia klasyfikacji końcowej, 
uwzględnianej w dokumencie potwierdzającym ukończenie rocznika. W przypadku 
przedmiotu, wspomnianego w §1. pkt. b. Uczniowie uzyskują stopień „Wybitny”. 
 

§3. 
Z obowiązków wynikających z wymogów klasyfikacji przedmiotowej oraz z zakresu materiału 
egzaminacyjnego zwalnia się Uczniów oddziału „Klasa Druga” z następujących dziedzin, 
nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia 
b) Wróżbiarstwo 

 

§4. 
W związku z §3. – Adepci zwolnieni są z konieczności uzyskania stopnia klasyfikacji końcowej, 
uwzględnianej w dokumencie potwierdzającym ukończenie rocznika. W przypadku 
przedmiotu, wspomnianego w §1. pkt. b. Uczniowie uzyskują stopień „Wybitny”. 
 

§5. 
Uczniowie oddziałów „Klasa Pierwsza” oraz „Klasa Druga”, a także Studenci Wydziału 
Aurorskiego zwolnieni zostają z obowiązku przystąpienia do odpowiednio Egzaminów 
Końcowych oraz Standardowych Umiejętności Magicznych w Sesji Egzaminacyjnej IX Roku 
Szkolnego z następujących dziedzin, nauczanych zgodnie z Ofertą Edukacyjną (Nr dok.: 
20220807/45, DzU): 

a) Czarna Magia, 
b) Wróżbiarstwo, 
c) Zaklęcia. 
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§6. 
Jeżeli w związku z §5. w postępowaniu rekrutacyjnym na X rok szkolny konieczne będzie 
spełnienie wymogów dotyczących uzyskania stopni klasyfikacji końcowych z wymienionych w 
punktach a). oraz b). dziedzin lub/oraz uzyskanie procentowego wyniku Egzaminu Końcowego/ 
SUM – na wniosek Dziekanów Wydziałów bądź Mentorów Staży Zawodowych przewiduje się 
możliwość przeprowadzenia Egzaminów Wstępnych, warunkujących możliwości rozpoczęcia 
edukacji na poszczególnym szczeblu dydaktycznym. 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 
Decyzje niniejszym zawarte wynikają z bieżących w SMiC Ilvermorny spraw, których sytuacja w 
odniesieniu do wymienionych przedmiotów plasuje się następująco: 
 
a) Czarna Magia 
 
Po dokładnym zapoznaniu się ze sprawą prof. Pauline Gefallener-Engel, wobec której zgłoszono 
krytyczne uchybienia względem funkcji Nauczyciela – Władze Szkoły orzekły o zakończeniu 
współpracy z Profesor wraz z dniem 20.11.2022 r., czego rezultatem jest brak możliwości 
właściwego przeprowadzenia Egzaminu Końcowego z Czarnej Magii, a także wystawienie 
Adeptom ocen końcowych, zgodnie z przyjętym przewidzianym na to terminem. 
 

b) Zaklęcia 

Aktualnie nauczający Profesor Zaklęć – Miguel Benham – zatrudniony został w dniu 03.11.2022 
r., co wiązało się z trwającym wakatem na stanowisku w poprzedzających tygodniach nauki IX 
roku szkolnego. Materiał zrealizowany dotychczasowo jest zbyt ograniczony, ażeby został 
poddany pod procedury egzaminowania jak jest to przeprowadzane wobec innych 
przedmiotów. 

 

 

Podstawa: 

§7. – Statut Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny; nr dok.: 20220206/01, Dziennik Uchwał 

 
Uchwalono przez: 

Rektor placówki William Lefèvre-Castillo  
 

w dniu: ...../...../2022 
 
 
 

Nowelizowano przez: 
Radę Rektoratu SMiC Ilvermorny 

 
w dniu: ...../...../2022 
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