PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI
Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki zostały opracowane w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni .

1.Każdy uczeń otrzymuje minimum cztery oceny w semestrze.
2.Uczeń ma prawo do jednokrotnego nieprzygotowania do lekcji w semestrze.
3.Do form sprawdzenia wiedzy i umiejętności należeć będą:
a)śpiew
b)gra na instrumentach
c)odpowiedzi ustne
d)aktywność na lekcji
e)kartkówki
f)praca na lekcji
g) zeszyt
h) praca multimedialna
4. Ocena z kartkówek/ sprawdzianów zależy od liczby uzyskanych punktów w stosunku do
ilości punktów możliwych do uzyskania zgodnie z kryteriami:
0%-30%- niedostateczny (1)
31%-40%- dopuszczający (2), 41%-50%- dopuszczający plus (2+)
51%-69%- dostateczny (3), 70%-74%- dostateczny plus (3+)
75%-84%- dobry (4)
85%-87%- dobry plus (4+)
88%-92%- bardzo dobry (5)
93%-94%- bardzo dobry plus (5+)
95% i więcej celujący (6)

5. Wystawione oceny mają swoją wagę:
WAGA 4

dyktando rytmiczne, śpiew i gra na instrumentach podczas uroczystości szkolnych ,
konkursach.
WAGA 2
śpiew solowy, gra na instrumentach z akompaniamentem, kartkówka, prezentacja
multimedialna.
WAGA 1
śpiew zespołowy, gra na instrumentach bez akompaniamentu, praca na lekcji, zeszyt ,
odpowiedź.
6.Uczeń ma prawo do poprawy ocen w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela.
Ocena z poprawy jest ostateczna. Uczeń traci prawo do poprawy oceny, gdy w trakcie
pisania korzystał ze ściąg i innych niedozwolonych pomocy lub nie zgłosił się na poprawę w
wyznaczonym terminie (nieobecność nieusprawiedliwiona).
7.Do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej(okresowej)ma prawo uczeń który:
a)uzyskał przynajmniej 50% ocen cząstkowych wartości oceny o którą uczeń się ubiega
b)ma proporcjonalnie niższa liczbę ocen w porównaniu z pozostałymi uczniami w klasie,
spowodowaną długotrwałą chorobą
8.Wyższej oceny niż przewidywana nie może uzyskać uczeń, jeżeli nie wykonał zaległej pracy
w terminie ustalonym przez nauczyciela.
9.Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc
udział w konkursach, szkolnym zespole wokalnym, przygotowując i wykonując referat,
prezentację na temat określony przez nauczyciela.
10.Nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego
oraz opanowania wiadomości i umiejętności.
OCENY SEMESRTRALNE I KOŃCOWOROCZNE
Na podstawie wag wyliczana jest średnia ocen, która sanowi podstawę wystawienia oceny
śródrocznej i rocznej z przedmiotu.
Ocena końcoworoczna obejmuje wszystkie oceny (I, II okres)
0,00- 1,69 niedostateczny
1,17-2,69 dopuszczalny
2,70-3,69 dostateczny
3,70-4,69 dobry , 4,70-5,49 bardzo dobry, 5,50-6,00 celujący

