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I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

 

 

II. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 

1.  Informowanie ucznia i rodziców o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

2. Badanie uzdolnień ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w dotychczasowej 

nauce. 

3. Indywidualizacja wymagań wobec uczniów. 

4. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 
 

III. Zasady OP 

 
1. Uczniowie oceniani są sprawiedliwie, według ustalonych reguł, które są im znane oraz 

przez nich akceptowane. 

2. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie. 

3. Uczeń ma prawo znać wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym 

uzasadnieniem. Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie 

podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice mogą uzyskać 

szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka .  

 

IV. Obszary oceniania uczniów 

 

1.Śpiew-poprawne emisyjnie wykonanie pieśni ze słuchu lub z wykorzystaniem nut, solo i w 

zespole, a capella i z towarzyszeniem instrumentu 

 lub akompaniamentu Symbol w e – dzienniku [Śp]. 

 



2. Gra na flecie(w uzasadnionych przypadkach na dzwonkach) gra ze słuchu i z 

wykorzystaniem nut schematy rytmiczne, melodie i akompaniamenty  Symbol w e – 

dzienniku [Fl]. 

 

3. Aktywność – uczeń może otrzymać ocenę za pracę na lekcji, w postaci ‘+’ i/lub finalnej 

oceny cząstkowej . Pięć ‘+’ to ocena bardzo dobra. Ocenie podlega aktywny, czyli 

merytoryczny udział w zajęciach (zadawanie pytań aktywnych). Brak aktywności nie podlega 

ocenie, tym samym nie skutkuje zapisem w e – dzienniku. Symbol     w e – dzienniku [Ak]. 

 

4. Udział w wydarzeniach muzycznych- uczeń uczestniczy w koncertach muzyki poważnej 

dzieli się wrażeniami z tych wydarzeń w formie sprawozdania , które prezentuje przed klasą. 

Symbol w e – dzienniku [ Kn] 

 

5. Odpowiedź ustna –sprawdza znajomość podstawowych pojęć muzycznych, elementów 

muzyki i zapisu nutowego.  

Symbol w e – dzienniku [Od].  

 

6. Udział w konkursach – skutkuje wpisem oceny celującej w e- dzienniku. Laureaci  

konkursów  otrzymują ocenę roczną celującą. Symbol w e – dzienniku [K].    

Uczeń ma obowiązek posiadać na zajęciach zeszyt do zapisu nutowego , ołówek i gumkę. 

 

V. Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

 

Celujący – ocenę otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności 

objętych programem w stopniu bardzo dobrym i dodatkowo: 

- czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych 

- wykazuje zainteresowanie muzyką (np. bierze udział w koncertach) 

- podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie 

artystyczne klasy i szkoły) 

- reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych. 

Bardzo dobry – ocenę otrzymuję uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w 

wysokim stopniu, a ponadto: 

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych 

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról 

-uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe  

- starannie wykonuje ćwiczenia plastyczno-muzyczne 

- potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą. 



Dobry – ocenę otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności 

w stopniu średnim, a także: 

- zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie  

- poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów  

- odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról  

-najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe. 

Dostateczny – ocenę otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w 

stopniu poprawnym oraz: 

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania 

- rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych 

- czasami poprawnie formułuje wnioski  

- ma problemy z obroną swoich poglądów 

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe. 

Dopuszczający – ocenę otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy na poziomie 

elementarnym, a także: 

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania 

- biernie uczestniczy w dyskusjach  

- niestarannie wykonuje ćwiczenia  

- nie formułuje własnych wniosków. 

Niedostateczny – ocenę otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował 

materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: 

- nie wykazuje zainteresowania przedmiotem  

- nie bierze udziału w działaniach twórczych 

-nie prowadzi zeszytu przedmiotowego  

- nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień, lecz z całkowitej niechęci do 

przedmiotu oraz pracy na lekcji. 

VI. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Załączniku nr 1  



VII. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

 

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim zaangażowanie i wkładany wysiłek wyrażony ocenami cząstkowymi z 

poszczególnych obszarów oceniania. W zależności od pracy włożonej przez ucznia, 

zaangażowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel może w sposób elastyczny 

wystawić ocenę według przyjętej w szkole skali ocen. Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel 

wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły -przed klasyfikacją. Uczeń może 

odwołać się od oceny zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Ocena 

roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze. O zagrożeniu oceną niedostateczną, 

nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. W przypadku 

przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny i podaje 

uczniowi warunki jej poprawienia. 

 

VIII. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Uczeń posiadający aktualną opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ma dostosowane wymagania 

edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zawartych       

w dokumentach. Nauczyciel, po rozpoznaniu możliwości ucznia, na bieżąco dostosowuje 

materiał.  

IX. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły                       

w przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  

Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Uczniowie po dłuższej 

nieobecności w szkole, ustalają indywidualnie z nauczycielem formę, sposób i termin 

nadrobienia zaległości.  

X. Ewaluacja OP   

Ewaluacja dokumentu jest dokonywana po każdej klasyfikacji rocznej przez nauczyciela 

prowadzącego.  

 


