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Za co uczeń może otrzymać ocenę?
1. Odpowiedź ustna – samodzielna, płynna, wyczerpująca, na temat, zaprezentowana
poprawnym językiem z użyciem znanych terminów i nazw.
2. Śpiewanie repertuaru szkolnego samodzielnie i w grupie, słuchanie i omawianie
słuchanej muzyki, gra krótkich utworów na flecie prostym i dzwonkach ( samodzielnie lub
w grupie ), wykonywanie prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych,
improwizowanie rytmiczne i melodyczne krótkich fragmentów, branie udziału w
muzycznych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, udział w konkursach,,
samodzielne przygotowanie prezentacji muzycznej. Nie pojęcie próby gry lub śpiewania
przy pomocy nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną.
3. Niezapowiedziane sprawdziany pisemne (15 minutowe) z  ostatnich 3 lekcji.
4. Aktywna praca na lekcji – samodzielna, odkrywcza, kreatywna. Aktywność ucznia w
czasie lekcji zaznaczana jest w dzienniku znakiem plus (+) lub minus (-), pięć plusów
otrzymanych przez ucznia to ocena bardzo dobra (np. aktywność w czasie uczenia się,
przy rozwiązywaniu zadań), pięć minusów to ocena niedostateczna. Ocenę za (+)
uzyskaną w pierwszym semestrze można przenieść na semestr drugi, sumując wszystkie
(+) uzyskane w całym roku szkolnym.
5. Praca domowa – samodzielna, estetyczna, zgodna z tematem (nie każda praca
domowa wykonana jest na ocenę).
6. Wykonanie dodatkowych prac pisemnych po uzgodnieniu z nauczycielem –
rysunków, posterów, plakatów, prac komputerowych na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.
7. Praca poza salą lekcyjną ( w czasie konkursów pozaszkolnych, udział w zajęciach
instytucji związanych ze szkołą – prezentowanie umiejętności naszych uczniów )
8. Praca zespołowa w czasie lekcji.

Ocenianie:
 Oceny są częste, jawne, obiektywne, umotywowane, systematyczne, uczniowie otrzymuje
je w różnych formach np.  stopień, „+” lub „-”, pochwała, nagroda.

 Nauczyciele oceniają wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności komentarzem
ustnym lub pisemnym, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 Po zakończeniu realizacji działu tematycznego nauczyciel poddaje ucznia ocenie,
wyrażonej stopniem , wyrażającej poziom opanowania przez ucznia wiadomości i
umiejętności.

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji i możliwości
odpowiedzi (z wyjątkiem ucznia, którego nieobecność wynikała z reprezentowania szkoły
w zawodach, konkursach).

 Nie ocenia się uczniów do trzech dni po dłuższej (tydzień i powyżej), usprawiedliwionej
nieobecności w szkole.



 W sytuacjach wyjątkowych nieprzygotowanie do lekcji ucznia może pisemnie
usprawiedliwić rodzic.

 Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić. Maksymalną oceną z poprawy
sprawdzianu ( kartkówki, wiadomości ) z oceny niedostatecznej jest ocena dostateczna.
Ocenę uczeń powinien poprawić w ciągu 2 tygodni od otrzymania wyników sprawdzianu
lub w terminie ustalonym przez nauczyciela.

 Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach mogą być odpytywani ustnie.

 Uczeń ma prawo zgłosić 1 nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych.

 Uczeń, który opuścił więcej niż 50% zajęć lekcyjnych i nie ma ocen nie może być
klasyfikowany.

 Notoryczne nie przynoszenie zeszytu przedmiotowego lub fletu na lekcje może wpłynąć na
obniżenie oceny.

 Wymagania na poszczególne stopnie – sprawdziany i inne
formy pisemne:
 0 – 29% - niedostateczny
 30 - 49% - dopuszczający
 50 – 74% - dostateczny
 75 – 89% - dobry
 90 – 95% - bardzo dobry
 96% - 100% - celujący

 

 Uczeń ma możliwość poprawy uzyskanej bieżącej oceny w ciągu
dwóch tygodni lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Daną ocenę uczeń może poprawić tylko raz. Ocena z poprawy jest
obowiązująca o ile nie jest ona niższa od pierwotnie uzyskanej.

 Do dziennika wpisujemy obie oceny, ale przy wystawieniu oceny
półrocznej i  końcoworocznej   brana jest pod uwagę ocena wyższa.

 

 Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisem w
Statucie Szkoły  rozdział 7&61.



 Ogólne kryteria oceniania są  zgodnie ze Statutem.- rozdział 7 &51

 Nieprzygotowania w semestrze:

 Na 1 lekcji w tygodniu 1 nieprzygotowanie z odpowiedzi i 1 z pracy
domowej;

 Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań nauczyciel może sprawdzić
wiedzę ucznia na ocenę.

 Praca na lekcji lub praca dodatkowa: 5 plusów ocena - 5

 Brak pracy na lekcji będzie skutkował odpowiedzią ustną z zakresu
omawianych aktualnie zagadnień. W przypadku nieudzielenia
odpowiedzi uczeń otrzymuje minus. Za 5 minusów – uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną.


