PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MUZYKI I TECHNIKI
1.Rodzaje ocen cząstkowych w zależności od przedmiotu: testy, karty pracy, kartkówki, prace
plastyczne, techniczne, śpiew, gra na instrumencie, zadania domowe pisemne, zeszyt
przedmiotowy, praca na lekcji.
Na każdą lekcję muzyki uczeń przynosi instrument muzyczny (flet prosty) podręcznik i zeszyt.
2. Uczeń ma obowiązek uzupełnić tematy w zeszycie, wykonać wszystkie ćwiczenia, na których był
nieobecny, termin uzgadnia z nauczycielem indywidualnie.
3. Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się, jakie materiały i przybory
należy przygotować na kolejną lekcję.
4. Zadania domowe pisemne wykonuje się na kolejną lekcję.
5. Kartkówki mogą być niezapowiedziane z trzech ostatnich lekcji - oceny się nie poprawia.
System oceniania wg WSO
6.Uczeń nieobecny na kartkówce, teście lub innej pracy pisemnej ma obowiązek w przeciągu
dwóch tygodni od powrotu do szkoły napisać daną pracę na lekcji lub na SOSie. W przeciwnym
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
7.Prace techniczne oraz zajęcia z muzyki oceniane są pod kątem:
a) indywidualne predyspozycje dziecka, jego zdolności manualne, wokalne, znajomość technik i
odpowiednie wykorzystywanie ich, jak również znajomość wiadomości z teorii, pomysłowość i
oryginalność.
b) zaangażowanie i wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań, technicznych lub
muzycznych.
8.Na oddanie prac technicznych uczeń ma 2 tygodnie, po tym terminie nauczyciel wystawia ocenę
niedostateczną. Uczeń może wykonać zaległą pracę i otrzymać dodatkową ocenę. Obie oceny
zostają zapisane w dzienniku.
9.Ponadto oceniane jest podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, udział w konkursach
związanych z przedmiotem, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska.
10. Dwa razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie bez
konsekwencji. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Za
każde kolejne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
* na zajęciach technicznych uczeń, który nie posiada niezbędnych materiałów otrzymuje ocenę
niedostateczną, zgłosić może brak zeszytu lub podręcznika.
11. Za brak pracy na lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

