PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA
w PSP nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Każdy uczeń zostaje na początku roku szkolnego zapoznany z systemem systemem oceniania
z przedmiotu muzyka.
2. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości, umiejętności, wkład pracy,
aktywność.
3. Obowiązuje skala ocen 1-6 (zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania):
niedostateczny (1) dopuszczający (2) dostateczny (3) dobry (4) bardzo dobry (5) celujący (6)
4. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej. Dopuszcza się
stawianie (+) i (-) w ocenianiu bieżącym oraz stosowanie w dzienniku lekcyjnym w wersji elektronicznej
zapisów ocen kolorami:
czerwonym (waga oceny 4),
zielonym (waga oceny 3),
czarnym (waga oceny 2),
niebieskim (waga oceny 1).
Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i końcoworocznej są przynajmniej trzy oceny w semestrze
(w tym przynajmniej jedna z pracy klasowej)
5. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w roku:
- klasyfikacja śródroczna
- klasyfikacja końcoworoczna.
Oceny są ustalane jako średnia ważona zgodnie ze wzorem:
4xa + 3xb + 1xd
4x4n+ 3x3n+ 2x2n+ 1x1n
gdzie:
a – suma ocen wagi 4

4 n – ilość ocen wagi 4

b – suma ocen wagi 3

3 n – ilość ocen wagi 3

c – suma ocen wagi 2

2 n – ilość ocen wagi 2

d – suma ocen wagi 1

1 n – ilość ocen wagi 1

Zależność oceny okresowej do średniej ważonej:
Ocena:

Średnia:

Niedostateczna

1.00 – 1,50

Dopuszczająca

1,51 – 2,50
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Dostateczna

2,51 – 3,50

Dobra

3,51 – 4,50

Bardzo dobra

4,51 – 5,50

Celująca

5,51 – 6,00

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
poniżej 30% - niedostateczny
30% - 50% - dopuszczający
51% - 74% - dostateczny
75% - 90% - dobry
91% - 100% - bardzo dobry
100% i zadanie dodatkowe - celujący.
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
poniżej 19% - niedostateczny
20% - 39% - dopuszczający
40% - 54% - dostateczny
55% - 70% - dobry
71% - 89% - bardzo dobry
90% - 100% - celujący.
W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań,
dlatego ocenia się przede wszystkim postępy, wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie
wiadomości przez danego ucznia.
FORMY SPRAWDZANIA I OCENIANIA:
Praca klasowa - waga oceny 4 (kolor czerwony) - odbywają się na jednej godzinie lekcyjnej, ich termin
uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem, co zostanie z kolei odnotowane w dzienniku
lekcyjnym. Uczeń, który otrzyma z pracy klasowej ocenę dostateczną lub niższą może poprawić ją jeden raz
w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, jednak obie oceny są wpisywane do dziennika i liczą się do
klasyfikacji.
Kartkówka – waga oceny 3 (kolor zielony) - obejmują materiał z trzech ostatnich tematów lekcji i nie
muszą być zapowiedziane. Oceny z kartkówki są wyznacznikiem bieżącego przygotowania ucznia do lekcji
i nie podlegają poprawie.
Odpowiedź ustna – waga oceny 3 (kolor zielony) - dotyczy ostatniej lekcji - odpowiedzi dotyczące
wiadomości z lekcji, a także formy aktywności muzycznej: śpiew, gra na instrumentach, ruch do muzyki,
aktywne słuchanie muzyki, twórczość własna.
Aktywność podczas lekcji – waga oceny 3 (kolor zielony) – uczeń otrzymuje (+) i (-) za aktywne
uczestnictwo w lekcji. 3 (+) są podstawą do wystawienia dodatkowej oceny (bardzo dobrej) za aktywność.
Praca pozalekcyjna w kołach zainteresowań związanych z muzyką
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(grupy taneczne i/lub muzyczne, szkoła muzyczna):
szkolne lub pozaszkolne: waga oceny 3 (kolor zielony)
szkolne i pozaszkolne – waga oceny 4 (kolor czerwony)
Praca domowa – waga oceny 2 (kolor czarny).
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń – waga oceny 1 (kolor niebieski).

KONTRAKT Z UCZNIEM
1. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podręcznik oraz flet prosty.
Jest również zobowiązany do kultury osobistej, odpowiedniego zachowania, skupienia i we wskazanych
przez nauczyciela momentach - zachowania ciszy. Przeszkadzanie oraz nieodpowiednie zachowanie
podczas lekcji nauczyciel ma prawo odnotować w dzienniku lub skonsultować z wychowawcą klasy,
a w uzasadnionych przypadkach z dyrekcją szkoły.
2. Prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz niektóre prace domowe są obowiązkowe.
3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych (nieobecność usprawiedliwiona) opuścił pracę klasową, pisze
ją w terminie poprawkowym ustalonym przez nauczyciela.
4. Jeśli uczeń w ciągu tygodnia nie usprawiedliwi nieobecności na teście lub sprawdzianie, otrzymuje ocenę
niedostateczną, którą ma prawo poprawić w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania.
5. Każda planowana pisemna kontrola wiadomości (poza kartkówką) musi być zapowiedziana
z tygodniowym wyprzedzeniem, a informacja o niej zapisana w dzienniku lekcyjnym.
6. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie sprawdzianów,
oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie - równa się ocenie niedostatecznej.
7. Uczeń ma prawo do zgłoszenia 1 nieprzygotowania do lekcji w każdym semestrze z muzyki.
Nieprzygotowania uczniów odnotowane zostają w dzienniku lekcyjnym literą N. Nieprzygotowanie do zajęć
uczeń musi zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Nieprzygotowanie nie dotyczy prac klasowych,
sprawdzianów, zapowiedzianych kartkówek oraz lekcji powtórzeniowych.
8. Uczeń ma prawo do poprawienia każdej oceny z pracy klasowej. Ocena poprawiona wpisywana jest
do dziennika. Nauczyciel wpisuje każdą ocenę otrzymaną przez ucznia z poprawy testów, sprawdzianów
i prac klasowych, nawet jeżeli jest ona niższa od poprawianej. Obie oceny są wliczane do średniej ważonej.
9. Uczeń nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. Nauczyciel
ma prawo sprawdzić jego stan wiadomości oraz zeszyty (uzupełnienie braków nie może przekroczyć
jednego tygodnia).
10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
11. Ocena semestralna i końcowa jest oceną ważoną .
12. Na koniec semestru nie ma możliwości "pytania na wyższą ocenę".
13. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne.
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