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I. Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych. 

II. Zasady poprawiania niekorzystnych ocen.  

III. Prawa i obowiązki przysługujące uczniowi w procesie uczenia.  

IV. Wymagania edukacyjne ogólne.  



V. Wymagania edukacyjne szczegółowe z przedmiotu – załącznik (biblioteka, strona 

internetowa lub edziennik),  

VI. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach nauczania - uczenia się.  

VII. Sposoby oceniania i kryteria wymagań wobec uczniów z trudnościami w nauce. 

VIII. Kontrakt między uczniem a nauczycielem.  

 

 

I. Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych:  

1. Działania twórcze ucznia - waga 5 ( kolor żółty ) (działalność muzyczna, - 

rytmizowanie, granie na instrumentach niemelodycznych, śpiewanie, dobieranie 

repertuaru do nastroju i do ilustracji, praca w grupie, prezentacja, nauka nowego utworu 

do śpiewu lub gry na instrumencie, wykonanie dodatkowej pracy itp. ) oceniana jest 

plusami ( 3 plusy – bdb, 5 plusów – cel ). W przypadku wykonania bardzo dobrej pracy 

nauczyciel może ocenić dodatkową pracę ucznia oceną celującą.  

 

2. Śpiew- zespołowy, indywidualny z akompaniamentem lub bez.( waga 4 kolor 

fioletowy)  

 

3. Gra na instrumencie – waga 4 ( kolor zielony )  

Zaliczenie śpiewu i gry na instrumencie uczeń może poprawić w terminie ustalonym 

wspólnie z Nauczycielem. Gra na flecie zaliczana jest indywidualnie.  

 

4. Odpowiedzi ustne - waga 3 ( kolor niebieski )  

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji wg kryteriów zapisanych w 

NACOBEZU, bez wcześniejszych zapowiedzi, nie podlegają poprawie. Informacja 

zwrotna - ustne uzasadnienie każdej oceny i formy zaliczenia.  

 

5.Aktywność pozalekcyjna – praca w zespole szkolnym, udział w apelach, 

uroczystościach, pomoc w przygotowaniu konkursu dla dzieci 1-3 (waga 5 kolor złoty) . 

 

6.Raz w semestrze będzie ocena za prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

Zebranie zeszytów będzie zapowiedziane z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem.(waga 2 )  

 

Nieprzygotowanie do lekcji ( brak podręcznika, zeszytu, instrumentu,) oceniane jest 

minusami (3 minusy ocena niedostateczna), uczeń ma prawo do dwóch nieprzygotowań 

na semestr, które nie wpływają na ocenę. 

 

 II. III. Zasady poprawiania niekorzystnych ocen, prawa i obowiązki ucznia:  

 

Uczeń ma możliwość poprawienia niekorzystnej oceny. Uczeń ma możliwość 

poprawienia śpiewu lub gry na instrumencie jeden raz każdy utwór. Ocena poprawiona 

jest opisana w e- dzienniku. Nauczyciel zobowiązuje się do wpisywania w terminarz 

wszystkich zaliczeń wymaganych od ucznia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

Uczeń powinien mieć w semestrze: przynajmniej (jedna godz. tyg.) - 3 oceny  

 

 

IV. Wymagania edukacyjne(ogólne)-statut.  



 

V. Wymagania edukacyjne(szczegółowe z przedmiotu)-załącznik nr 1  

 

VI. Sposoby powiadamiania o uczniów i rodziców o wynikach:  

 

-zebrania z rodzicami, 

 -kontakty indywidualne,  

-e-dziennik.  

 

VII. Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce:  

-wg zaleceń PPP,  

-odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.  

 

 

VIII. Treść kontraktu między nauczycielem, a uczniem: 

 1.Na pierwszej lekcji nauczyciel zapoznaje i wyjaśnia uczniom zapisy PSO.  

2. Uczniowie mają możliwość wglądu do PSO , który jest zamieszczony w bibliotece 

szkolnej i na stronie internetowej szkoły.  

3.Wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania zasad zapisanych w PSO uczniowie 

wyjaśniają z nauczycielem przedmiotu przed lub po zakończonej lekcji.  

4.Uczniowie nie zakłócają lekcji pytaniami dotyczącymi PSO.  

5.Kolejność kontaktów ucznia w sprawie wyjaśnień dotyczących realizacji zapisów PSO: 

- nauczyciel przedmiotu  

-wychowawca  

- dyrektor.  

 

 

 

 

 

 

 

 


