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Przedmiotowe Ocenianie 
z muzyki 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Przasnyszu 

 

 

 

Obowiązujące od 01.09.2017r.  

 

Nauczyciele uczący: 

 

 Małgorzata Szeremeta 

 Piotr Jeronim 

 

 

§ 1 

 

1.  Sposoby informowania uczniów i rodziców o zasadach przedmiotowego 

oceniania. 

 

Nauczyciel do 20 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PO z muzyki 

uzyskując podpis ucznia na stosownym dokumencie. 

 Informacja ma postać ustną i dotyczy: 

- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 

- kryteriów oceniania, 

- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 

- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 

- minimalnej liczbie ocen z przedmiotu, 

- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 

- zasady poprawiania ocen, 

- zasady dotyczące zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był, 

- informacji o godzinie pedagogicznej, na której uczeń i rodzice może uzyskać pomoc ze 

strony nauczyciela 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana ocenie z danych zajęć 

edukacyjnych. 

Najistotniejsze informacje dotyczące PO uczniowie otrzymują na piśmie i mają obowiązek 

wkleić je do zeszytu oraz zapoznać z nimi rodziców. Rodzice mają obowiązek złożyć podpis 

informujący, że zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania. 

Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PO z muzyki w dzienniku 

lekcyjnym, a uczniowie składają podpis na stosownym dokumencie. 

 Całość zasad przedmiotowego oceniania z muzyki znajduje się na stronie internetowej 

szkoły/ www.sp2-przasnysz.pl 

 

 

 

§ 2 

 

Wymagania na poszczególne oceny szkolne (Załącznik nr1). 

http://www.sp2-przasnysz.pl/
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§3 

Formy i metody sprawdzania wiedzy. 

 

Zasady i sposoby oceniania uczniów na lekcjach muzyki: 

 

1.Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

-Wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji. 

-Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu: 

 Śpiew solo i w grupie, 

 realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych, 

 gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, 

  wykonanie akompaniamentu rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii 

instrumentalnej, 

 realizacja form muzyczno-ruchowych;  

 ćwiczenia o charakterze choreograficznym,  

 umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o poznane zasady muzyki, 

wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z innymi działaniami 

muzycznymi, np. ze śpiewem i gra na instrumentach;  

-Kartkówka, jako forma odpowiedzi. 

-Praca kontrolna (np. test wiedzy, test słuchowy, praca klasowa). 

-Aktywność i zaangażowanie na lekcji. 

-Zadania domowe. 

-Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z 

realizowanym programem nauczania  

- Wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prezentacje, projekty ,  

wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów na określony 

temat). 

-Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania 

muzycznego, 

-Szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły, 

-Zeszyt przedmiotowy (kryteria: poprawność treści, systematyczność prowadzenia, czytelność  

i przejrzystość,  staranność i estetyka. 

2.Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze 

skazaniem kierunków poprawy.  

3.Dokumentowanie oceniania ,odbywa się poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym. 

4.Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie zostaną zapoznani z 

zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach muzyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku. 

5.Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 –6. Przy cyfrach dopuszcza się używanie 

znaków. 

Inne stosowane w dzienniku symbole wspomagające nauczanie to:  

 

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia: 

1.  Śpiewanie piosenek obowiązkowych 

2 . Śpiewanie piosenek dowolnych 

3. Kartkówki, sprawdziany 

4. Gra na instrumencie 

5. Zeszyt 

6. Przygotowanie do lekcji 
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7. Przygotowanie prac na konkursy 

8. Praca w grupie 

9. Aktywność pozaszkolna 

 

Stosuje się sześciostopniową skalę ocen: 

a) niedostateczny (ndst.)   0-29% 

b) dopuszczający (dop.)    30-49% 

c) dostateczny (dost.)        50-74% 

d) dobry (db.)                    75-89% 

e) bardzo dobry (bdb.)   90-99% 

f) celujący (cel.)            100% 

 

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA: 

-Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne poznane na lekcji. 

-Wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów 

muzycznych określających  

Podstawowe elementy muzyki.  

-Odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej.  

-Poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, 

alt, tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra).  

-Określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, 

mazura, kujawiaka i oberka).  

-Korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.  

-Śpiewa ze słuchu (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci) lub z wykorzystaniem 

nut (w zespole, solo, a capella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru 

dziecięcego i popularnego, wybrane pieśni  

patriotyczne, kanony (minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym).  

-Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy 

rytmiczne, proste  

utwory i akompaniamenty (uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: 

flet prosty ,dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).  

-Odtwarza ruchem i gesto- dźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje kroki, 

figury i układy taneczne tańców ludowych (szczególnie własnego regionu) oraz podstawowe 

kroki wybranych tańców towarzyskich.  

-Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty 

dwugłos. 

-Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki.  

-Tworzy według ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne (ćwiczenia 

wykonuje samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem instrumentów).  

-Tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych  

-odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych, rysuje, maluje i układa teksty do 

muzyki, opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.  

-Świadomie odbiera muzykę  

–słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy  
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utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki 

jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w 

postaci oryginalnej i stylizowanej.  

-Rozpoznaje cechy i budowę utworu muzycznego: określa nastrój, tempo, dynamikę, 

wyróżnia formę muzyczną AB.  

-Zna postać Fryderyka Chopina i innych sławnych kompozytorów polskich i zagranicznych 

omawianych na lekcji. 

 

 

§4 

Tryb i warunki poprawy oceny cząstkowej. 

 

1. Uczeń ma prawo do poprawy dostatecznej i niższej oceny cząstkowej ze śpiewu i 

sprawdzianów. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo.   

2. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawiania oceny w 

przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole, nie 

związanej z chorobą. 

3. Uczeń dokonuje poprawy oceny na lekcji muzyki  lub w sposób określony przez 

nauczyciela. 

4. Ocena poprawiona zostaje wpisana do dokumentacji szkolnej (w dzienniku lekcyjnym 

po ukośniku „2/4”). Do średniej brana jest pod uwagę ocena z poprawy. 

5. W przypadku uzyskania oceny niższej podczas poprawy uczeń otrzymuje poprzednią 

ocenę z pracy. 

 

§5 

Sposób wystawiania oceny semestralnej i rocznej. 

 

Ocena semestralna lub roczna: 

- jest wystawiana na koniec każdego semestru z ocen uzyskanych w trakcie jego trwania, 

jest podsumowaniem całokształtu pracy ucznia .  

 

Oceny roczne są ocenami całkowitymi i wystawia się je na podstawie średniej ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, zawartych w następujących 

przedziałach: 

 

 

 

Pozostałe ustalenia: 

Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen za I i II semestr. 

Ocena semestralna powinna być zbudowana z minimum: 

- przy 1 godz. tygodniowo - minimum 3 ocenach 

- przy 2 godz. tygodniowo - minimum 4 ocenach 

 

Ocena Próg 

Celujący 5,51 – 6,00 

Bardzo dobry 4,51 – 5,50 

Dobry 3,51 – 4,50 

Dostateczny 2,51 – 3,50 

Dopuszczający 1,51 – 2,50 

Niedostateczny 0,00 – 1,50 
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Nauczyciel ma prawo podwyższyć uczniowi ocenę śródroczną i roczną powyżej średniej jeśli: 

- uczeń bierze udział w konkursach muzycznych różnego szczebla; 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

- bierze udział w uroczystościach szkolnych; 

- zgłasza chęć przygotowania prezentacji, referatów i innych prac domowych. 

Inne formy aktywności ucznia: 

systematyczne prowadzenie zeszytu/ odrabianie prac domowych/ przystępowanie w 

pierwszym terminie do sprawdzianów i innych prac pisemnych / aktywność ucznia w 

organizacji uroczystości szkolnych . 

 

§6 

Tryb i warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. 

 

Na 14 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej uczniowie i ich rodzice zostaną 

poinformowani wpisem w e-dzienniku o przewidywanych ocenach dla dziecka. 

Rodzice uczniów, którzy zagrożeni są oceną niedostateczną z przedmiotu, 

poinformowani zostaną przez wychowawców o w/w ocenie na jeden miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną w formie pisemnej lub w przypadku nieobecności za pośrednictwem poczty. 

Uczeń ma prawo poprawić przewidywaną ocenę z przedmiotu o ile zostanie zachowany tryb 

odwołania oraz o ile spełnia warunki zapisane w WO rozdział 3. 

Poprawa oceny semestralnej lub rocznej ma formę pisemnego sprawdzianu .Zakres 

sprawdzianu zostaje ustalony przez nauczyciela i podany uczniowi jako wytyczne do 

uzyskania oceny wyższej niż przewidywana. Poprawiając ocenę semestralną lub roczną uczeń 

przystępuje do pracy pisemnej analogicznie z zakresu wiedzy semestralnej lub rocznej. 

 

§7 

Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce.  

Formy kontaktów z rodzicami. 

 

Uczniowie uzyskują informację na temat postępów w nauce poprzez: 

1. Omawianie wszystkich testów, sprawdzianów, kartkówek oraz wybranych prac domowych, 

2. Komentarze w formie ustnej lub pisemnej. 

3.Informację o zasadach oceniania z muzyki na początku roku szkolnego. 

 

Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka w nauce muzyki poprzez: 

1. rozmowy indywidualne z nauczycielami muzyki w czasie zebrań klasowych i na 

spotkaniach indywidualnych, 

2. zapisy w zeszycie przedmiotowym, 

3. korespondencję listowną, 

4. e-dziennik, 

5. inną formę ustaloną wspólnie (rodzic – nauczyciel). 

 

§8 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z muzyki dla klasy IV-VIII (załącznik nr 1) 
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Ogólne kryterium oceniania ze śpiewu: 

 

Ocena celująca 

 –uczeń zaśpiewał piosenkę z pamięci (tekst bezbłędnie), poprawnie pod względem 

intonacyjnym, rytmicznym, z pełnym zaangażowaniem.  

 

Ocena bardzo dobra  

–utwór wykonany z pamięci poprawnie intonacyjnie, rytmicznie, bez pomyłek w tekście ale  

be zaangażowania. 

 

Ocena dobra  

–uczeń wykonał piosenkę bez pomyłek w tekście, zachowując ogólny jej charakter. 

 

Ocena dostateczna  

–piosenka wykonana częściowo niepoprawnie pod względem intonacji, rytmu, mogą też  

pojawić się błędy w tekście.  

 

Ocena dopuszczająca  

–uczeń zaśpiewał piosenkę w dużej mierze przy pomocy nauczyciela.  

 

Ocena niedostateczna  

–uczeń odmówił zaśpiewania piosenki. 

 

Ogólne kryterium oceniania z gry na flecie prostym/dzwonkach chromatycznych 

dla klas IV-VIII:  

 

Ocena celująca  

–uczeń wykonał bezbłędnie utwór z lub spoza programu nauczania lub utwór wybrany przez  

nauczyciela. Prawidłowo odczytał zapis nutowy uwzględniając melodię, rytm a także tempo i 

dynamikę utworu.  

 

Ocena bardzo dobra 

-uczeń wykonał utwór z programu nauczania w sposób prawidłowy, zachowując właściwy  

zapis nutowy i rytm. 

 

Ocena dobra  

–wykonanie przez ucznia utworu z niewielkimi błędami np. rytmicznymi, zachowując ogólny  

charakter utworu.  

 

Ocena dostateczna  

–utwór wykonany częściowo niepoprawnie pod względem melodycznym i rytmicznym.  

 

Ocena dopuszczająca  

-utwór wykonany w dużej mierze w sposób nieprawidłowy, tj. zachwiana struktura  

melodyczna i rytmiczna.  

 

Ocena niedostateczna  

–uczeń nie podjął się zagrania żadnego utworu.  
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OGÓLNE KRYTERIA OCEN: 

Ocenę celującą(6)otrzymuje uczeń: 

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania;  

-spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;  

-na zajęciach lekcyjnych systematycznie wykazuje się znaczącą nadwyżką wiedzy i 

umiejętności  

w stosunku do wymagań programowych;  

-przygotowując się do zajęć korzysta z dodatkowych źródeł;  

-wykazuje inicjatywę i kreatywność o szczególne zainteresowania muzyką, również poza 

lekcjami; samodzielnie i  

twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

-systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w formach pozalekcyjnej aktywności 

muzycznej (zespół wokalny); 

-bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym 

Szkoły i regionu. 

 

Ocenę bardzo dobra (5) otrzymuje uczeń: 

-opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania i wykorzystuje 

w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności: zna przewidzianą 

programem literaturę muzyczną w stopniu bardzo dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich 

twórców, aparat wykonawczy, kojarzy dzieło z reprezentowaną przez nie epoką muzyczną, a 

także potrafi odnieść się do wysłuchanych kompozycji subiektywnie); rozpoznaje aparat 

wykonawczy w słuchanych utworach, potrafi opisać instrumenty, zna ich wygląd i 

zastosowanie; rozpoznaje polski folklor muzyczny, tańce narodowe i pieśni patriotyczne, a 

także potrafi je scharakteryzować;  

-potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją zaśpiewać solo wszystkie pieśni objęte 

programem nauczania z uwzględnieniem pieśni śpiewanych na pamięć;  

-potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją wykonać na flecie prostym/dzwonkach 

chromatycznych 

objęte programem melodie-z zachowaniem prawidłowego aparatu gry;  

-potrafi bezbłędnie wykonać na wybranym szkolnym instrumencie perkusyjnym 

akompaniamenty rytmiczne do objętych programem pieśni/piosenek oraz tworzyć proste 

akompaniamenty rytmiczne do znanych melodii;  

-samodzielnie i systematycznie odrabia zadania domowe;  

-systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, a także dba o jego estetykę;  

-bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje wybory; 

-chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie Szkoły i poza nią. 

 

Ocenę dobrą (4),otrzymuje uczeń, który:  

-opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie oraz stosuje je w praktyce (w 

stopniu dobrym opanował wiedzę z zakresu historii muzyki (potrafi scharakteryzować epoki 

muzyczne, zna najwybitniejsze postaci z historii muzyki i wymienia przykłady ich dzieł, 

rozpoznaje formy i style muzyczne, swobodnie operuje terminologią muzyczną); zna 

przewidzianą programem literaturę muzyczną w stopniu dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich 

twórców oraz kojarzy je z epoką muzyczną, w której powstały);  

-rozpoznaje wygląd oraz brzmienia charakterystycznych instrumentów symfonicznych; 

rozpoznaje polski folklor muzyczny, tańce narodowe i pieśni patriotyczne;  

-aktynie uczestniczy w działaniach muzycznych na lekcji; 
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-właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe problemy; 

-poprawnie i systematycznie odrabia prace domowe;  

-poprawnie prowadzi zeszyt przedmiotowy;  

-potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela i poprawnie pod względem muzycznym 

zaśpiewać solo poznane pieśni na wyższym poziomie trudności 

-w tym kilka piosenek z pamięci;  

-potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonać na flecie prostym/dzwonkach 

chromatycznych objęte programem melodie –z uwzględnieniem właściwej interpretacji i z 

zachowaniem prawidłowego aparaty gry; 

-potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonać na instrumentach perkusyjnych (ew.  

wyklaskać) akompaniament rytmiczny do piosenki śpiewanej przez siebie/przez grupę;  

 

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:  

-dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego w podstawie 

programowej w jego wiadomościach są luki, opanował podstawowe wiadomości z  

historii muzyki (zna nazwy epok muzycznych, potrafi podać przykładowe dzieła muzyczne z 

poszczególnych epok oraz nazwiska najwybitniejszych kompozytorów, zna  

nazwy form muzycznych oraz podstawową terminologię muzyczną); zna przewidzianą 

programem literaturę muzyczną w stopniu podstawowym; rozpoznaje niektóre instrumenty 

muzyczne z wyglądu i brzmienia;  

rozpoznaje niektóre z polskich tańców narodowych;  

-uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie; 

-zadania na średnim stopniu trudności wykonuje z pomocą nauczyciela;  

-nie zawsze potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce; czytelnie, choć nie zawsze 

systematycznie, prowadzi zeszyt przedmiotowy;  

-niesystematycznie odrabia prace domowe;  

-potrafi zaśpiewać solo przy pomocy nauczyciela kilka pieśni na niższym poziomie trudności;  

-potrafi z pomocą nauczyciela wykonać na flecie prostym/dzwonkach chromatycznych 

objęte programem melodie na niższym poziomie trudności;  

-potrafi przy pomocy nauczyciela wykonać na instrumentach perkusyjnych (ew. wyklaskać) 

prosty akompaniament  

rytmiczny do piosenki;  

 

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:  

-dysponuje elementarną wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej; 

-przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać podstawowe zadania przewidziane programem 

nauczania, o najmniejszym stopniu trudności;  

-potrafi zaśpiewać minimum jedną z poznanych na lekcji piosenek/pieśni;  

-potrafi wyklaskać proste schematy rytmiczne oraz wykonać akompaniament rytmicznydo  

piosenek;  

-podejmuje próbę śpiewu i gry na instrumentach; 

-posiada zeszyt przedmiotowy;  

-wykazuje chęć do nauki.  

 

§9 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w klasach IV-VIII na lekcjach muzyki 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Przasnyszu 

 

Zasady Przedmiotowego Oceniania z muzyki  w SP 2 w Przasnyszu Strona 9 z 10 
 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez 

Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną. Dopuszcza się m.in.:  

-mylenie i trudności w wysławianiu się, 

- wydłużony czas odpowiedzi, 

- problemy z koncentracją i nieśmiałością,  

-problemy z poznawaniem kształtów, 

-  różnicowaniem zjawisk dźwiękowych,  

- problemy manualne  

-problemy z koordynacją słuchowo -wzrokowo-ruchową,  

- inne trudności specyficzne dla przedmiotu.  

Wsparcie polega m.in. na:  

- wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia,  

- wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych,  

- odpytywaniu oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy,  

- powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane,  

- pomocy w selekcjonowaniu wiadomości,  

- mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia.  

 

UCZEŃ ZDOLNY 

- indywidualizacja, stopniowanie trudności, 

- udzielanie pomocy koleżeńskiej, 

- powierzanie odpowiedzialnych ról, 

- tworzenie sytuacji dydaktycznych, które będą wyzwaniem i źródłem satysfakcji, 

- umożliwianie wykazania się wiedzą w konkursach przedmiotowych. 

 

UCZEŃ Z ADHD 

- wyznaczanie konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe do zrealizowania, 

- pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności 

- wydawanie jasnych precyzyjnych poleceń na raz tylko jedno polecenie, 

- skracanie zadań  

- zadawanie małych partii materiału, 

- skracanie prac domowych, 

- dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, 

- wydłużanie czasu odpowiedzi, 

- angażowanie ucznia w konkretne działania, 

- przypominanie o regułach, 

- opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, 

- szukanie przekazywanie uczniowi informacji nt. sposobu rozładowywania napięcia, które są  

akceptowane w klasie. 

 

                                                              § 10 

                                                Ustalenia końcowe. 

1. Oceniamy  

– systematycznie, rzetelnie, sprawiedliwie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Prace ucznia są przechowywane przez nauczyciela do 31.08 każdego roku i udostępniane  

rodzicom podczas zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami , w czasie konsultacji lub w  

innej formie ustalonej w kontaktach rodzic - nauczyciel. 
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                                                                 §11 

                                                             Ewaluacja . 

Ewaluacja ma na celu określenie efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej, na którą mają  

wpływ nauczyciel, uczniowie , rodzice. 

Ewaluacja dokonywana będzie raz w roku, a informacje zbierane będą: 

1. na podstawie wyników zewnętrznego sprawdzianu umiejętności i kompetencji, 

2. na podstawie wyników prac klasowych, 

3. w wyniku rozmów z rodzicami. 

 

 

                  Opracował zespół nauczycieli uczących muzyki w SP 2 w Przasnyszu  

 

 

 


