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I. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM 

 

 Nauczyciel oceniając ucznia na lekcjach muzyki w klasach IV-VIII bierze pod uwagę przede 

wszystkim jego aktywność, zaangażowanie i wkład pracy. Ocenianie aktywności, postawy i wysiłku 

wkładanego na lekcjach jest dokonywane z wyrozumiałością i życzliwością w stosunku do 

uczniów. Warunki te mają umożliwić przekazanie uczniom określonego zakresu materiału, ale 

przede wszystkim obudzenie w nich wrażliwości estetycznej i potrzeby obcowania z muzyką.  

Przy ocenie nauczyciel uwzględnia: 

-opanowanie wiedzy w zakresie wybranych tematów, 

-umiejętności muzyczne (śpiew, gra na instrumentach), 

-umiejętność pracy w zespole, 

-rozwój inwencji twórczej. 

Przyjmuje się następujące kryteria oceniania uczniów wg stopnia realizacji celów 

wychowawczych: 

-aktywność na lekcjach, 

-przygotowanie ucznia do zajęć, 

-postawa wobec stawianych zadań, 

-umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych 

rozwiązań, 

-wysiłek wkładany w wykonanie zadań , 

-ocenianie osiągnięć w zakresie rozwoju umiejętności wokalnych, instrumentalnych i percepcji 

muzyki, 

-zakres opanowanej wiedzy muzycznej 

 

II. FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIA NA LEKCJACH MUZYKI 

 

1. Głównymi formami aktywności uczniów na lekcjach muzyki są: 

 śpiew, 

 taniec, ruch przy akompaniamencie muzyki, 

 percepcja słuchowa muzyki, 

 gra na instrumencie, 

 odpowiedzi ustne, 

 udział i osiągnięcia w konkursach muzycznych, 

 aktywność na lekcjach (stosownie do potrzeb tematów lekcji), 
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 aktywne uczestnictwo w kulturze, 

 zeszyt przedmiotowy, 

 przygotowanie do lekcji. 

W semestrze można być dwukrotnie nieprzygotowanym (odnotowywane w dzienniku 

znakiem „np”- po zgłoszeniu przed rozpoczęciem lekcji, za każde następne uczeń otrzymuje 

ocenę niedostateczną). 

Na ocenę końcową semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki.  

 

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Przyjmuje się 

następującą skalę ocen: 

 stopień celujący  6 

 stopień bardzo dobry  5 

 stopień dobry   4 

 stopień dostateczny  3 

 stopień dopuszczający 2 

 stopień niedostateczny 1 

3. Przyjmuje się także następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

 brak zadania   bz 

 nieprzygotowanie  np 

 nieobecność ucznia      0 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za aktywność na lekcji. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się, wykonywanie prac i zadań dodatkowych, aktywną pracę w grupach, 

pomoc koleżeńską. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za aktywność, jeżeli 

notorycznie zapomina pomocy niezbędnych do lekcji, jego zachowanie dezorganizuje pracę 

na lekcji nauczycielowi i innym uczniom, .  

 

III. WYSTAWIANIE OCEN 

1. Wystawienia oceny na półrocze i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym każda ocena ma swoją wagę. 

 Wagi ocen są ustalone według poszczególnych kategorii: 

 śpiew solo– 4 

 śpiew zespołowy- 2 

 przygotowanie do lekcji- 4 

 udział w konkursie - 3 
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 osiągnięcie w konkursie - 5 

 osiągnięcie w konkursie ogólnopolskim- 7 

 projekt edukacyjny- 4 

 aktywny udział w kulturze- 4 

 gra na instrumencie- 2 

 aktywność- 1 

 zadanie- 1 

 kartkówka- 1 

 odpowiedź ustna- 1 

2.Każda ocena jest uzasadniona – uczeń ma prawo wiedzieć dlaczego otrzymał dany stopień. 

3. Ocenę końcową obliczany według wzoru: 

 

 

 

4.Ocena półroczna/roczna jest wystawiona według następującej skali: 

 1,00 - 1,64  niedostateczny 

 1,65 - 2,64  dopuszczający 

 2,65 - 3,64  dostateczny 

 3,65 - 4,64  dobry 

 4,65 - 5,64  bardzo dobry 

 5,65 - 6,00  celujący 

 

5. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza (ustnie bądź pisemnie) wraz ze 

wskazówkami dotyczącymi ewentualnej poprawy. Prace plastyczne są przechowywane  w 

szkole do końca bieżącego roku szkolnego (chyba że praca jest wysłana na konkurs 

pozaszkolny). 

 

IV.  WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

• podejmuje działania innowacyjne, posiada umiejętność wprowadzania własnych pomysłów w 

procesie kształcenia, 

• posiada umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, 

• rozwija swoją wiedzę i umiejętności podejmując dodatkowe zadania, osiągając 
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sukcesy w zajęciach pozalekcyjnych (zespoły artystyczne, chór szkolny, konkursy wiedzy o 

muzyce, zaangażowanie się w życie artystyczne klasy i szkoły, udział w koncertach), 

• reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych, 

• potrafi dokonać samooceny swojej pracy, 

• płynnie wypowiada się; wypowiedź popiera ilustracjami, własnoręcznie wykonanymi planszami, 

rekwizytami lub ciekawostkami z innych niż podręcznik szkolny źródeł, 

• spełnia wszystkie kryteria oceniania, a niektóre z nich w szczególny, oryginalny sposób, widać w 

nich ogromny wkład pracy i zaangażowanie. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, 

• potrafi współdziałać w grupie (zespołowo) a także wykazuje aktywną postawę w pracach 

indywidualnych, 

• wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, 

• uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

• starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne, 

• potrafi obronić swój pogląd i postawę twórcza, 

• bierze aktywny udział w lekcjach, 

• płynne wypowiedzi opiera na wiadomościach z podręcznika szkolnego, często  

z przygotowanymi rekwizytami. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, 

• wykazuje zaangażowanie i wysiłek w podejmowaniu działań muzycznych, 

• stara się uczestniczyć w formach aktywnych procesu kształcenia, 

• najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe, 

• poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów, 

• zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, 

• jest skupiony na lekcjach, wykazuje gotowość i zdolność zabierania głosu w 

dyskusjach, ewentualnie po zachęcie ze strony nauczyciela, 

• odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym (luki w wiadomościach o 

charakterze szczegółowym), 

• poprawnie wykonuje ćwiczenia, ale nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie 

podejmuje wszelkie działania, 

• rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 
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• najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 

• ma problemy z obroną 

swoich poglądów, 

• czasami poprawnie formułuje wnioski. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

• opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, 

• ma spore luki w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełniania 

(ewentualnie przy pomocy nauczyciela), 

• nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

• biernie uczestniczy w dyskusjach, 

• zgodnie z postawionym tematem ale niestarannie wykonuje ćwiczenia, 

• nie formułuje własnych wniosków. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

• ma bardzo duże luki w wiadomościach objętych programem, trudne do uzupełnienia; nawet w 

stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie 

nauczania, 

• nie jest zainteresowany przedmiotem, 

• nie bierze udziału w działaniach twórczych, 

• nie prowadzi zeszytu przedmiotowego, 

• nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny, 

• ma lekceważący stosunek do przedmiotu i samego nauczyciela. 

Ocena ta nie jest skutkiem możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz całkowitej niechęci do 

przedmiotu oraz pracy na lekcjach; wystawić ją 

można jedynie w przypadku, gdy uczeń nie przyjmuje żadnej formy pomocy ze strony nauczyciela. 

Ocenę roczną uczeń może poprawić poprzez zaśpiewanie wyznaczonych piosenek oraz zaliczenie 

określonych wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. 

 

V.  DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW OBJĘTYCH PPP: 

 

 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od 

dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie, między innymi:  
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- podpowiadanie, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu, 

-podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego 

złożonego, stosując zasady stopniowania trudności i pozytywnego wzmocnienia, 

-utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez częste ich powtarzanie i przypominanie, 

-częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, (np. graficzne przedstawianie omawianego 

zagadnienia), szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

-podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy i 

wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia pracy, 

-podawanie poleceń w prostszej formie , 

-dostrzegać i podkreślać na forum klasy najmniejsze postępy ucznia, tworzyć atmosferę życzliwości 

i bezpieczeństwa. 

-oceniając ucznia ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nauczyciel uwzględnia występowanie 

błędów ujętych w katalogu błędów dyslektycznych. 


