Załącznik Nr 15
Szczegółowe kryteria oceniania z przedmiotów edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu
1. Wymagania na poszczególne stopnie szkolne
1) Poziom wymagań koniecznych (K) - wymagania na ocenę dopuszczającą - są to
wiadomości
i umiejętności absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki.
2) Poziom wymagań podstawowych (P) -wymagania na ocenę dostateczną - to
wiadomości
i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym,
umożliwiające uczniowi świadome korzystanie z lekcji.
3) Poziom wymagań rozszerzających (R) -wymagania na ocenę dobrą - wiadomości
i umiejętności średnio trudne.
4) Poziom wymagań dopełniających (D) -wymagania na ocenę bardzo dobrą - są to
wiadomości i umiejętności bardziej złożone, przeznaczone dla uczniów
zainteresowanych przedmiotem, przekraczające minimum niezbędne do dalszej
edukacji.
5) Poziom wymagań wykraczających poza program (W) -wymagania na ocenę celującą są to wiadomości i umiejętności złożone, wykraczające poza program.
2. Ogólne kryteria ocen, bieżących, semestralnych i końcowych.
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program
nauczania tej klasy, lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie, oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie,
ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum
programowym, oraz
 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie

na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym,
oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu minimum programowego, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w
ciągu dalszej nauki, oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności, oraz
b) wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia mu kontynuację
kształcenia.
3. Oceniając prace w formie pisemnej przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na
stopnie zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły.
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4. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne, końcowe ustala nauczyciel uczący
danego przedmiotu według następujących zasad:
1) każdej ocenie w skali od 1 do 6 przyporządkowuje się odpowiedni współczynnik,
wyrażający wagę kryterium oceny zgodną z taksonomią celów,
2) ocenom cząstkowym przyporządkowuje się odpowiednie wartości do wyliczenia średniej
ważonej:
a) praca domowa - waga 1,
b) aktywność ( np.: udział w konkursie szkolnym, czytelnictwo itp.) – waga 1
c) (skreślone)
d) odpowiedź ustna lub rozwiązanie zadania na tablicy – waga 3,
e) sprawdzian - narzędzie do kontroli wiedzy obejmującej większą partię materiału (np.
cały dział), zapowiedziany na tydzień wcześniej, trwający przynajmniej godzinę lekcyjną.
Jako sprawdzian traktuje się pracę przekrojową, dyktando, wypracowanie, rozprawkę, test,
sprawdziany z wiedzy muzycznej - waga 5,
f) praca kontrolna- narzędzie do kontroli wiedzy obejmującej materiał z trzech lekcji,
zapowiedziana na dzień przed, trwająca do 30 minut – waga 4,
g) kartkówka - narzędzie do kontroli wiedzy obejmującej materiał z ostatniej lekcji,
niezapowiedziana, trwająca do 15 minut – waga 3,
h) zadania dodatkowe ( np. plakaty) – waga 2,
i)

projekt, prezentacja – waga 5,

tytuł finalisty, laureata, I,II,III miejsce w konkursie / olimpiadzie tematycznej – waga
5,
k) inna (doświadczenie, recytacja, praca samodzielna) – waga 4,
j)

l) ocena sprawności( praca plastyczno – techniczna, informatyczna oraz ocena
sprawności fizycznej) – waga 5
m) (skreślone)
n) (skreślone)
o) Test kompetencji- (nie liczone do średniej)- waga 5
5. Jeśli nauczyciel wystawia ocenę z kategorii innej niż wskazana w pkt.4 musi nadać jej
wagę adekwatną do rangi sprawdzanych umiejętności ucznia.
6. Ocenę śródroczną, roczną, końcową wylicza się według wzoru średniej ważonej wyliczonej
przez dziennik elektroniczny.
7. Przyjmuje się następujący wzór wyliczenia oceny ważonej:
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2). Oceny śródroczne, roczne i końcowe wystawiane są wg następującego schematu
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8. Na ocenę śródroczną i końcową uczeń pracuje systematycznie. Nie ma możliwości zmiany
oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z wybranej części materiału
i poprawienia oceny śródrocznej lub końcowej.
9. Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy kontrolnej tylko raz.
Uczeń uzgadnia termin takiej poprawy z nauczycielem. Ocena z poprawy jest oceną
przedstawiającą aktualnystan wiedzy ucznia. Ocena ta będzie liczona do średniej. Poprawiana
ocena ze sprawdzianu będzie widoczna w dzienniku, ale nie będzie liczona do średniej.
Poprawy ocen nie odbywają się na dwa tygodnie przed semestralną lub końcową radą
klasyfikacyjną.
10.
Uczeń po długiej nieobecności ma dwa tygodnie na uzupełnienie wiadomości.
11. W przypadku jedno – lub dwudniowej absencji ucznia na zajęciach szkolnych w dniu
pracy pisemnej nauczyciel sam wyznacza termin pracy pisemnej, po powrocie ucznia do
szkoły.
12. Dopuszcza się przeprowadzenie nie więcej niż trzech sprawdzianów oraz dwóch prac

kontrolnych w tygodniu.
13. Konieczne jest umieszczenie w dzienniku elektronicznym informacjai o chęci
przeprowadzenia w/w typów prac. Sprawdzian oraz praca kontrolna nie mogą odbyć się bez
wcześniejszego wpisu w terminarzu klasy.
14. Oceną śródroczną, roczną lub końcową należy wystawić z co najmniej trzech ocen
cząstkowych wystawianych w semestrze na bieżąco (liczba ocen cząstkowych w semestrze
musi być co najmniej dwukrotnością ilości jednostek lekcyjnych z danego przedmiotu w
tygodniu).
15. Oceny powinny być zróżnicowane pod względem wagi.
16. Nieobecność ucznia na sprawdzianie, pracy kontrolnej, kartkówce lub innej formie
kontrolującej postępy należy odnotować w dzienniku elektronicznym jako brak zadania (bz).
17. Nieuczestniczenie w zajęciach zbiorowych typu: chór, zespół, orkiestra może skutkować
otrzymaniem oceny niedostatecznej za semestr z tego przedmiotu.
18. Prace domowe zadawane z lekcji na lekcję są pracami krótkimi, przede wszystkim
utrwalającymi treści wprowadzone podczas zajęć i oceniane są w kategorii „Praca domowa”.
Prace domowe, które wymagają od ucznia rozwiązania problemu na podstawie
przeprowadzonych lekcji, są zadawane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem
i podlegają ocenie w kategorii „Inna”.
19. Ocena śródroczna jest wystawiana wg statutu. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej
jest średnia wyliczona przez Librusa z pierwszego semestru.
20. Ocena przewidywana jest wystawiana wg statutu . Wskaźnikiem oceny jest roczna średnia
wyliczona przez Librusa na dzień wystawiania ocen przewidywanych.Ocena przewidywana
nie zmienia się do dnia wystawienia oceny rocznej lub końcowej.
21. Ocena roczna lub końcowa może być wyższa lub niższa od oceny proponowanej
w wyniku zdobywania kolejnych ocen.

