
                      Zespół  Szkolno - Przedszkolny w  Halinowie 

     PRZEDMIOTOWE  ZASADY  OCENIANIA  Z  MUZYKI 

                             Poziom edukacyjny KLASY  IV – VII 

    Przedstawione poniżej Przedmiotowe Zasady Oceniania (w skrócie PZO) są zgodne 

 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 (wraz z późniejszymi zmianami z dnia 11 sierpnia 2016 r.) w sprawie szczególnych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

 w szkołach publicznych. 

    Przedmiotowe  Zasady Oceniania z muzyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Halinowie. 

 

 

I. Kontrakt  między nauczycielem  i uczniem 

 

         •   Na ocenę semestralną / roczną ma wpływ wiedza, umiejętności i stosunek 

                ucznia do przedmiotu, a także jego zaangażowanie w lekcje i zajęcia 

                dodatkowe. Nauczyciel uwzględnia także możliwości ucznia.   

                Uczeń, u którego stwierdzono dysfunkcje rozwojowe (aktualne badania) ma 

                obniżony próg wymagań (zgodnie z zaleceniami PPP). 

            •   Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z opracowanymi kryteriami. 

            •   Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji. 

            •   Uczeń może być dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanym do zajęć. 

                 Przez  nieprzygotowanie rozumie się: brak niezbędnych do lekcji materiałów 

                 i instrumentów  (podręcznika, zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego),  

                 brak  pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej (dotyczy też  

                 niezapowiedzianych kartkówek).  

                 Nieprzygotowanie do zajęć uczeń zgłasza  nauczycielowi na początku lekcji,  

                 zaraz po czynnościach organizacyjnych (wejście uczniów do sali, sprawdzenie  

                 listy obecności). 

            •   Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje  za każde 

                 kolejne zgłoszenie lub niezgłoszenie nieprzygotowania ocenę niedostateczną,  

                 która nie podlega poprawie ani likwidacji. 

             •   Zgłoszenie nieprzygotowania nie przysługuje na lekcji, na której zapowiedziano  

                  sprawdzian, pracę klasową, test lub zapowiedzianą kartkówkę ( nie dotyczy 

                  uczniów po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności). 

             •    Uczeń ma obowiązek estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego. 

             •    Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego oceniania. 

             •    W przypadku posiadania przez ucznia pisemnej opinii PPP, nauczyciel 

                   zobowiązany jest dostosować wymagania edukacyjne lub metody pracy  

                   (zgodnie z zaleceniami w/w poradni) do  możliwości ucznia. 

             •    Uczeń ma prawo znać zakres materiału do kontroli  ustnej oraz pisemnej 

                   i wymagań,  jakim będzie musiał sprostać w trakcie roku szkolnego. 

             •    Nauczyciel może zdecydować, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności 

                   ucznia będzie oceniał opisowo, a które punktowo/ procentowo (stosując przyjętą 

                   w szkole  skalę  stopniową zawartą w WZO).  



                O swojej decyzji powinien poinformować uczniów. 

 

 

II. Sposoby dokumentowania ocen 

 

•   Otrzymane przez ucznia oceny są zapisywane przez nauczyciela przedmiotu 

     w dzienniku elektronicznym odpowiednim kolorem, zgodnie z ich „wagą” 

                 określoną w WZO. 

•    Sprawdziany są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego 

      (tj. do 31 sierpnia), a oceny z nich uzyskane są zapisywane w dzienniku  

      odpowiednio kolorem czerwonym/czarnym. 

•    Ocena roczna z przedmiotu zapisana jest w arkuszu ocen ucznia. 

 

III. Kontakt  z rodzicami/ prawnymi  opiekunami  ucznia – sposób 

przekazywania  informacji  zwrotnej. 

 

•   Zebrania z rodzicami, dni otwarte w szkole, dyżury nauczycieli odbywają się  

     według ustalonego przez Dyrekcję harmonogramu. 

•   Informacje mogą być zapisywane w zeszycie do korespondencji, dzienniku  

     elektronicznym lub w dzienniczku ucznia. 

•   Indywidualna rozmowa z nauczycielem przedmiotu, podczas której przekazywana  

     jest informacja o ocenach. 

•   Rozmowa z pedagogiem szkolnym w przypadku trudności wychowawczych  

     (komunikacyjnych) bądź nieznajomości  środowiska rodzinnego dziecka. 

•   W szczególnych przypadkach rozmowa z Dyrekcją szkoły w obecności  

     wychowawcy lub pedagoga. 

     Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami (prawnymi opiekunami ucznia) podczas 

szkolnych (planowanych) spotkań z rodzicami lub indywidualnie poprzez 

wychowawcę klasy, który powiadania rodziców/prawnych opiekunów o konieczności 

stawienia się do szkoły oraz bezpośrednio poprzez dziennik elektroniczny.  

Nauczyciel może udzielić  informacji o postępach  ucznia w nauce (lub ich braku) 

także każdorazowo, gdy rodzice odwiedza szkołę poza wyznaczony terminem, pod 

warunkiem, że nie zakłóca to zajęć dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych 

prowadzonych przez nauczyciela oraz nie koliduje z jego dyżurami na korytarzu 

szkolnym. 

 

IV. Archiwizacja prac 

         

              Archiwizacji (przechowywaniu) do końca roku szkolnego, czyli do 31VIII,    

            podlegają prace klasowe. Mogą być one udostępnione do wglądu rodzicom  

            (opiekunom) uczniów na ich wyraźną prośbę w czasie  zebrań, dni otwartych   

            w szkole, spotkań indywidualnych. Po okresie archiwizacji wyżej wymienione prace  

            mogą zostać zwrócone zainteresowanym uczniom. 

            Jeżeli nauczyciel podejrzewa u ucznia zaburzenia dyslektyczno- 

            dysortograficzne i planuje jego skierowanie na badania w PPP, może 

            archiwizować także jego wypracowania domowe jako materiał obserwacyjny. 

 



V. Sposób udostępniania prac uczniom, rodzicom lub opiekunom 

prawnym 

 

     Sprawdzone i ocenione sprawdziany z muzyki przekazuje się uczniowi do wglądu 

w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu omówienie sprawdzonych 

 i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które 

obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które 

napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek, w jaki sposób należy dalej się uczyć, 

aby pokonać trudności i nie powtarzać tych samych błędów. 

Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu                  

z nauczycielem, uczniowie zwracają prace nauczycielowi w czasie tych samych zajęć 

edukacyjnych. 

     Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych w czasie, w którym nauczyciel 

udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym 

oddziale obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie na prośbę ucznia sprawdzonej 

 i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których 

uczeń będzie obecny i krótkie omówienie. 

    W przypadku narzędzi pomiaru ocenianych według kryteriów procentowych 

motywację zastępuje informacja o uzyskanych punktach za poszczególne zadania oraz 

o łącznej sumie zdobytych punktów. 

    Prawo wglądu do prac mają także rodzice/prawni opiekunowie ucznia podczas 

zebrań z rodzicami i podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu  

tylko  na  terenie  szkoły. Prace klasowe, sprawdziany uczniów nie mogą być 

wypożyczane rodzicom do domu, gdyż podlegają archiwizacji. 

    Rodzić/opiekun prawny po zapoznaniu się w obecności nauczyciela za sprawdzoną 

 i ocenioną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodziców 

nauczyciel omawia daną pracę ucznia. 

 

VI. Procedura poprawiania ocen, uzupełnienia braków 

 

1. Ogólne warunki poprawy określa WZO. 

2. Uczeń zobowiązany jest do jak najszybszego uzupełnienia braków wynikających 

 z jego nieobecności w szkole, zarówno w zeszycie przedmiotowym, jak 

 i zaległości w formach sprawdzania umiejętności. 

3. Kartkówki napisane na ocenę niedostateczną nie podlegają poprawie. Można 

jedynie poprawić granie melodii. Ocenę zapisuje się obok oceny poprzedniej  

      (z wyjątkiem oceny niedostatecznej). Obie oceny są tej samej wagi. 

4. Uczeń, który był nieobecny w dniu pisania sprawdzianu ma obowiązek napisania 

zaległej pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż 

da tygodnie. W przypadku długiej i usprawiedliwionej nieobecności, uczeń może 

poprosić o przełożenie terminu pracy klasowej w celu uzupełnienia braków, 

      w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

5. Jeżeli uczeń, który z powodu nieobecności nie przystąpił do pisemnej  klasowej 

formy kontroli wiadomości oraz umiejętności i bez zaistnienia ważnej przyczyny 

nie przystąpi do niej także w kolejnym, ustalonym z nauczycielem terminie, 

otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. 

 

 



6.   Uzupełnianie wiadomości i umiejętności następuje w formie 

- pracy samodzielnej 

- zorganizowanej pomocy koleżeńskiej 

- konsultacji z nauczycielem 

            7.   Uczeń ma możliwość uzyskania drugiej oceny  ze sprawdzianu, pracy klasowej  

                  w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni  

                  od  chwili, gdy  otrzyma swojej ocenę do wglądu. Obie oceny są wpisane do  

                  dziennika  i mają tę samą wagę. 

                  Termin poprawiania wyników negatywnych ustala nauczyciel w porozumieniu  

                   z  uczniem, nie powinien on jednak przekraczać dwóch tygodni od ogłoszenia 

                  wyników sprawdzianu. 

8. Jeżeli uczeń poprawił ocenę niedostateczną na wyższą, do dziennika wpisuje się 

obie oceny, a podczas wystawiania oceny klasyfikacyjnej bierze się pod uwagę 

ocenę wyższą. 

9. Uczeń, który z powodu usprawiedliwionej nieobecności nie przystąpił do 

pisemnej klasowej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, musi do niej 

przystąpić w kolejnym terminie wyznaczonym prze nauczyciela. 

10. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną 

wówczas jest zobowiązany do zaliczenia zaległego materiału w trakcie trwania 

II semestru (po feriach zimowych), zgodnie z ustaleniami WZO. Nauczyciel 

ustala z uczniem zakres materiału do zaliczenia, sposób oraz termin zaliczeń. 

11. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) 

oceny z muzyki określa WZO. 

 

VII.  

 Ocenie podlegają : 

 

1. Umiejętności w zakresie: 

•  śpiewania 

•  grania na instrumentach 

•  tworzenie muzyki 

•  formowanie wypowiedzi o muzyce 

2. Wiedza muzyczna dotycząca zagadnień muzycznych- teorii kompozytorów, 

instrumentów muzycznych. 

3. Aktywność na lekcjach. 

 

             Metody kontroli i oceny uczniów : 

                  •  realizacja ćwiczeń praktycznych (śpiewanie, granie, tworzenie muzyki, taniec) 

                  •  sprawdzian sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów po semestrze. 

 

VIII.  Kryteria otrzymywania oceny semestralnej/rocznej 

 

•  na ocenę semestralną składają się oceny uzyskane ze śpiewania, grania  

    melodii, sprawdzianu pisemnego oraz oceny z grania i śpiewania melodii  

    i piosenek dodatkowych 

•  jednym z warunków uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu jest 

   wykonanie zadań obowiązujących na danym poziomie nauczania 

 



•  ocena klasyfikacyjna nie jest średnią ocen cząstkowych : w sytuacji  

    wątpliwej nauczyciel może (ale nie musi) sugerować się średnią ważoną  

    uzyskanych ocen 

•  ilość ocen w semestrze to : 

    - śpiew -   2 oceny 

    - granie -   2 oceny 

    - sprawdzian -  1 ocena 

    - za prowadzony zeszyt - 1 ocena 

 

Uczeń ma prawo do zdobywania ocen dodatkowych : śpiew, granie melodii na 

innych instrumentach oraz flecie i dzwonkach. 

 

 

 

 


