
Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w roku szkolnym 2022/2023 

Zespół Szkół Urszulańskich w Poznaniu, Szkoła Podstawowa klasy IV - VII 

1. Stawiane uczniom wymagania wynikają z realizacji podstawy programowej.  

2. Uczeń oceniany jest za:  

przygotowanie do zajęć  

aktywność, kreatywność, pomysłowość; zaangażowanie w ćwiczenia twórcze,  

współpracę i aktywność w realizacji zadań grupowych,  

wykonywanie zadań domowych,  

ćwiczenia twórcze – śpiew  i grę na instrumenci szkolnym (ilość utworów obowiązkowych I termin ich 

zaliczenia każdorazowo ustala nauczyciel),  

prace pisemne, odpowiedzi ustne, kartkówki i sprawdziany z wiedzy teoretycznej.  

3. Uczeń przygotowany do zajęć posiada teczkę, zeszyt przedmiotowy, instrument muzyczny, jeżeli go 

potrzebuje, oraz inne elementy zapowiedziane i wymagane przez nauczyciela na danej lekcji.  

4. Na każdej lekcji uczeń może być oceniany z aktywności i pracy bieżącej za pomocą plusów (+) i minusów  

(-). Trzy plusy dają ocenę bardzo dobrą, analogicznie trzy minusy skutkują oceną niedostateczną, której nie  

można poprawić.  

5. Na uzupełnienie braków spowodowanych nieobecnością uczeń ma czas nie dłuższy niż dwa tygodnie.  

6. Uczeń ubiegający się o ocenę celującą może ją zdobyć uczęszczając na dodatkowe zajęcia artystyczne, 

uczestnicząc w konkursach oraz wykonując zaproponowane przez nauczyciela zadania dodatkowe.  

7. W przypadku nauczania zdalnego uczniowie otrzymywać będą informacje dotyczące lekcji przez 

platformę Google Clasroom. Prace wykonywać będą zgodnie z wyznaczonymi zasadami samodzielnie 

w  domu i przesyłać je nauczycielowi w formie elektronicznej (skany, fotografie, nagrania). Dodatkową 

formą kontaktu z nauczycielem będzie w takim wypadku platforma Google Meet.  

8. Przedstawienie jako własnej pracy wykonanej przez kogoś innego (plagiat) grozi otrzymaniem oceny 

niedostatecznej bez możliwości jej poprawy.  

9. Uczęszczanie do szkoły muzycznej nie jest równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny celującej 

z  przedmiotu.  

10. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest wystawiana na podstawie średniej ważonej. Nauczyciel 

w  pierwszej kolejności brać będzie pod uwagę praca, wysiłek i zaangażowanie ucznia oraz wywiązywanie  

się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, w mniejszym zaś efekt końcowy. Dzięki temu 

uczeń o mniejszych predyspozycjach artystycznych może otrzymać ocenę bardzo dobrą czy celującą, 

natomiast uczeń utalentowany może otrzymać ocenę niższą w przypadku braku rzetelnej pracy, 

niewywiązywania się z obowiązków czy niestosowania się do poleceń nauczyciela.  
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