Kryteria wymagań z przedmiotu muzyka dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Dobczycach. Klasa II Gimnazjum

Zasady BHP
Przy pracy praktycznej przestrzegamy ogólnych zasad BHP, a szczególnie uważamy:



Przy śpiewie w chórze, przyjmujemy odpowiednią postawę nie popychamy kolegów,
wstajemy w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.
Nie wolno poruszać się po klasie bez zgody nauczyciela, zachowujemy ciszę i porządek.

Sprawy porządkowe
Dyżurni - Pilnują, aby uczniowie zostawili swoje miejsca pracy czyste, oraz zasunięte krzesełka do
ławek , ścierają tablice, porządkują ewentualnie sprzęt komputerowy lub muzyczny, po zgłoszeniu
porządku nauczycielowi, mogą wyjść na przerwę.
Uczniowie – odpowiadają za porządek swojej ławki, oraz zwrot wypożyczonych instrumentów lub
książek, kart pracy, w razie zniszczenia powinni naprawić szkodę , lub odkupić .

Ocenianie









Oceny z muzyki reguluje szkolny system (WSO), ponadto na ocenę celującą należy spełnić
wszystkie kryteria oceny bardzo dobrej, jak również otrzymać co najmniej 3 dodatkowe
oceny celujące na semestr z aktywności muzycznej. Zalicza się do nich
Udział w konkursach muzycznych
Zorganizowanie mini koncertu, prezentacji muzycznej w klasie, lub akademii szkolnej
Aktywność muzyczna pozaszkolna (potwierdzona
Udział w kółku muzycznym, kwalifikacjach do konkursów
Otrzymanie nagrody lub wyróżnienia co najmniej na etapie powiatowym, reprezentującym
nasze gimnazjum.
Zrealizowanie projektu muzycznego

Zasady oceniania






Oceny z testów , prac pisemnych i praktycznych mają większą wagę, aniżeli oceny za
aktywność na lekcji. Pod uwagę natomiast bierze się w szczególności zaangażowanie i
podejście do przedmiotu .
W okresie semestru uczeń powinien otrzymać co najmniej 3 oceny z przedmiotu.
Lekceważące nastawienie do przedmiotu będzie skutkować oceną niedostateczną.
Uczeń może zgłosić raz w ciągu semestru bz, bez konsekwencji obniżenia oceny semestralnej,
kolejne zgłoszenia bz równoznaczne jest z wpisaniem oceny niedostatecznej.



Uczeń zobowiązany jest mieć na muzykę zeszyt, oraz książkę ich brak spowoduje wpis np.
oraz prowadzić systematyczne notatki z lekcji.

Aktywność na lekcji
Za aktywną pracę na lekcji i częste wypowiedzi ustne można otrzymać + lub ocenę 5. Za niewłaściwą
postawę, wypowiedzi nie związane z tematem itd., uczeń może otrzymać – lub ocenę niedostateczną.

Prace pisemne


Bieżące pisemne prace lub kartkówki , mogą być przeprowadzone w każdym momencie
lekcji bez wcześniejszej zapowiedzi. Testy natomiast są zapowiadane z tygodniowym
wyprzedzeniem.

O sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga nauczyciel . Sprawy losowe , które mogą wpłynąć na
ocenę z przedmiotu uzgadnia uczeń z nauczycielem, informując go wcześniej o zaistniałej sytuacji.

