PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MUZYKI
Bach Chopin Mozart
o Matko Najświętsza
jest jeszcze cisza
od muzyki większa
ks. Jan Twardowski

Na zajęciach Muzyki najważniejsze jest Twoje zaangażowanie, Twoja aktywność
i Twoja chęć do pracy. Potrzebujemy Cię, Twojej wyobraźni, kreatywności i Twoich pomysłów.
Wspólne śpiewanie, tworzenie utworów, prowadzenie chóru – to przygoda, którą właśnie rozpoczynamy.
Zostań
kompozytorem,
dyrygentem,
chórzystą.
Koncertuj
razem
z
nami!
I pamiętaj! „Każdy śpiewać może”. Zatem, do dzieła!

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki zostały sporządzone w oparciu o Regulamin Szkoły oraz
Ocenianie Wewnątrzszkolne.
Kilka zasad organizacji naszego zespołu.





Zawsze przynoś ze sobą zeszyt w kratkę oraz zeszyt do nut. Prowadź je starannie
i estetycznie, gdyż dzięki temu zbudujesz swój podręcznik wiedzy o muzyce.
Miej zawsze w piórniku ołówek, gumkę do ścierania oraz klej. Wklejaj do zeszytu wszystkie kserówki,
które dostaniesz na zajęciach.
W przypadku nieobecności na lekcji uzupełnij notatkę z zajęć jak najszybciej.
Bądź punktualna/y i wykorzystaj czas wspaniałej zabawy z muzyką co do minuty.

Za co możesz zdobyć + i - ? ( trzy + dają ocenę 5 (waga 1), a trzy – dają ocenę 1 (waga1))
- aktywność na lekcji (wspólne śpiewanie, wykonywanie ćwiczeń ruchowych, odpowiedzi na pytanie,
zagadki, łamigłówki),
- udział w szkolnych koncertach, konkursach i zawodach muzycznych, które będą organizowane podczas
lekcji muzyki,
- prowadzenie zeszytu, w którym powinnaś/powinieneś zapisywać temat, notatki z lekcji i wklejać kserówki.
Za co dostaniesz oceny?
- sprawdziany w formie quizu (waga 3), który będzie zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem
i będzie sprawdzał wiedzę z kilku lekcji. Quiz zawsze możesz poprawić (raz) – masz na to dwa tygodnie
od momentu otrzymania sprawdzianu. Formę poprawy (ustna/pisemna) ustalisz z nauczycielem.
I co bardzo ważne – liczy się lepsza ocena. Quiz dostaniesz osobiście i możesz go zabrać do domu,
by pokazać Rodzicom i swoim bliskim,
- kartkówki (waga 2) sprawdzające wiedzę z ostatniej lekcji, ocena, którą otrzymasz jest ostateczna,
- prace dodatkowe (waga 1), których zakres i formę ustalisz z nauczycielem.
Nieprzygotowania – Masz prawo być nieprzygotowana/y raz w semestrze (nie obowiązuje na lekcjach z
wcześniej zapowiedzianym quizem lub kartkówką). Bądź uczciwa/y, zawsze zgłoś swoje nieprzygotowanie
na początku lekcji. Jeśli tego nie zrobisz przy rozpoczęciu zajęć, dostaniesz ocenę niedostateczną. Drugie
nieprzygotowanie w semestrze to „-” za Twoją aktywność.
Podczas wystawiania oceny śródrocznej i końcoworocznej będzie brane pod uwagę Twoje zaangażowanie,
indywidualne możliwości i sposób pracy. Ocena proponowane przez dziennik elektroniczny Librus będzie
dla mnie wskazówką do wystawienia oceny.
Zaczynamy!
W razie jakichkolwiek pytań – możesz na mnie liczyć ;)
Michał Markowski

