PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
przedmiotów teoretycznych w PSM I st. w Lesznie
1. Kryteria dotyczą następujących przedmiotów:


Kształcenie słuchu


Audycje muzyczne


Rytmika

2. Formy kontrolowania wiedzy i umiejętności:


kartkówki lub odpowiedzi ustne obejmujące zakres materiału trzech ostatnich tematów,
niezapowiadane


sprawdziany pisemne typu test lub praca klasowa obejmujące materiał programowy z
maksymalnie dziesięciu ostatnich jednostek lekcyjnych, których termin wyznaczany jest nie
później niż 7 dni przed jego realizacją, a materiał na nie obowiązujący jest powtarzany na lekcji je
poprzedzającej.
Punktacja i związana z nią możliwość uzyskania oceny ustalana jest bezpośrednio do danego
sprawdzianu i ilości oraz stopnia trudności zawartego w nim materiału.


ćwiczenia praktyczne – praca na lekcji


zadania domowe

3. Uczeń powinien zaliczyć wszystkie obowiązkowe sprawdziany. Nieobecność na sprawdzianie w
wyznaczonym terminie nie zwalnia ucznia z obowiązku zaliczania materiału.
4. Uczniowie otrzymują poprawione sprawdziany i kartkówki w ciągu dwóch tygodni od dnia, w
którym praca została napisana, a nauczyciel jest zobowiązany do omówienia wyników oraz
uzasadnienia postawionej oceny. W razie konieczności ustalane są warunki poprawy sprawdzianu.
Prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być udostępnione rodzicom uczniów.
5. Wymagania z przedmiotów są zgodne z osiągnięciami uczniów zawartymi w podstawach
programowych wymienionych przedmiotów oraz z obowiązującym w szkole programem nauczania.
6. Ocenianie jest zgodne z kryteriami oceniania zawartymi w obowiązujących programach nauczania
wymienionych przedmiotów.
7. Obszary podlegające ocenie.



Obecność ucznia na zajęciach,


Aktywność na lekcjach i wykonywanie zaleconych prac pisemnych i praktycznych,


Zaangażowanie się w pracę na lekcji.


Prowadzenie zeszytu przedmiotowego.


Udział i uzyskiwanie wyników na konkursach przedmiotowych.


Inne czynniki ujęte w kryteriach i wymaganiach na poszczególne oceny.
Stopień opanowania materiału ujętego w programie nauczania.

8. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na zakończenie I semestru. Podstawą klasyfikowania
ucznia z przedmiotu powinny być co najmniej 3 oceny cząstkowe w tym jedna z odpowiedzi ustnej.
9. Klasyfikowanie końcowo roczne obejmuje osiągnięcia i podsumowuje pracę w I i II semestrze roku
szkolnego.
10. W przypadku braku odpowiedniej ilości ocen cząstkowych w trakcie semestru lub nieobecności
powyżej 50% uczeń może być nieklasyfikowany zgodnie z obowiązującymi postanowieniami
szkolnego systemu oceniania.
11. Warunki poprawy swoich wyników.


W razie uzyskania negatywnej oceny z odpowiedzi ustnej lub pisemnej, uczeń powinien
poprawić ją w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.


Pozytywne oceny z odpowiedzi ustnej lub pisemnej nie satysfakcjonujące ucznia mogą być
poprawione poprzez uzyskiwanie kolejnych pozytywnych ocen lub w terminie wyznaczonym
przez nauczyciela

12. Pod koniec I etapu nauczania uczniowie piszą test sprawdzający całą wiedzę teoretyczną i
praktyczną zawartą w programie nauczania.
13. W razie braku klasyfikacji uczeń i jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie
egzaminu klasyfikacyjnego wg istniejącej procedury.
14. W terminie określonym przez Dyrektora szkoły nauczyciel powiadamia uczniów i rodziców
(opiekunów) o przewidywanych ocenach.

