PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI
OCENA CELUJĄCA
wyróżniający się udział w zajęciach chóru szkolnego, zarówno w próbach jak i występach.
udział oraz znalezienie się w gronie laureatów przynajmniej dwóch konkursów szkolnych
z muzyki
zdobycie nagrody na konkursie regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim
dobrowolny, wielokrotny udział w występach w szkole i środowisku
Aby osiągnąć ocenę celującą powinien spełnić wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą
oraz jeden z wyżej wymienionych warunków.
OCENA BARDZO DOBRA
opanował cały materiał nauczania danej klasy, posługując się biegle zdobytymi umiejętnościami
jest zawsze przygotowany do lekcji
jest bardzo aktywny na lekcji
starannie odrabia zadania domowe, ćwiczenia, starannie prowadzi zeszyt przedmiotowy
OCENA DOBRA
opanował materiał nauczania danej klasy posługując się płynnie wiedzą i umiejętnościami
popełniając drobne błędy, łatwe do poprawienia.
jest przygotowany do lekcji
jest aktywny na lekcji
odrabia zadania domowe popełniając czasem drobne błędy
OCENA DOSTATECZNA
wykazuje duże braki w zakresie opanowania materiału nauczania, popełnia dużo błędów,
nie zawsze jest przygotowany do lekcji
zadania domowe wykonuje niestarannie, popełnia błędy , niedbale wykonuje ćwiczenia
praktyczne na lekcji
Zaległości w opanowaniu materiału wynikają z niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków
szkolnych, przeszkadzania w prowadzeniu lekcji. W porównaniu z uczniem osiągającym ocenę
dopuszczającą jest bardziej samodzielnym, ale popełnia dużo błędów w swoich zadaniach, ćwiczeniach.
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
wiedza i umiejętności są szczątkowe, ale możliwe do uzupełnienia /często z pomocą nauczyciela/
czasem odrabia zadania domowe, wykonuje ćwiczenia na lekcji od czasu do czasu.
Słabe opanowanie materiału wynika z niewłaściwego wywiązywania się ze swoich obowiązków.
OCENA NIEDOSTATECZNA
nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie wykazać się minimalną wiedzą i umiejętnościami,
a braki wynikają z lekceważenia swoich obowiązków uczniowskich
Uczeń 1 raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji /na początku lekcji/ nie
otrzymując oceny niedostatecznej.
Ocenę niedostateczną można poprawić w ciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania, wcześniej zgłaszając
taki zamiar nauczycielowi, i umawiając się na konkretny termin.
Za nieprzygotowanie się do lekcji uważa się brak wiadomości i umiejętności z ostatnich 3 lekcji, brak
zadania domowego, ćwiczenia, brak fletu, zeszytu, ćwiczeń.
W czasie lekcji powinien być 1 podręcznik na dwóch uczniów
Nauczyciel może bez wcześniejszej zapowiedzi zrobić kartkówkę obejmującą materiał z ostatnich 3 lekcji,
dłuższe sprawdziany zostaną zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Oceny można uzyskać ze śpiewu solo i w grupie, gry na instrumentach, słuchania muzyki i jej
omawiania, kartkówek i sprawdzianów, zadań domowych, aktywności na lekcjach, ćwiczeń twórczych,
odpowiedzi ustnych, występów artystycznych.

