ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (TEATR) - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM
w roku szkolnym 2018/2019
nauczyciel: Hanna Szeląg

klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3j, 3k

1. Notatki sporządzamy w zeszycie w szerokie linie – 36 kartek, nosimy notes w szerokie linie do kartkówek.
2. Nieprzygotowanie do lekcji: 2 razy w ciągu okresu. Za nieprzygotowanie uznaje się brak orientacji w
zagadnieniach przerabianych podczas ostatnich 3 lekcji, brak zadania domowego - przygotowanie rekwizytów i
elementów scenografii.
3. Oceny cząstkowe: skala stopniowa.
4. Oceniam:
1. Aktywność podczas zajęć (kreatywność w tworzeniu etiud teatralnych, organizację pracy) - waga 1
2. Recytację. Opanowanie tekstu - waga 1
3. Prezentacje przygotowane z wiedzy o teatrze - waga 2
4. Wiedzę z historii teatru – kartkówki, sprawdzian - waga 2
5. Dłuższa forma spektaklu, opracowanie, przygotowanie scenariusza, plakatu, kostiumu - waga 2
6. Występ dla szerszej publiczności - waga 3
7. Uczestnictwo w kulturze, wyjścia do teatru, recenzje teatralne - waga 2
Należy zaliczyć każdą dłuższą etiudę, gdyż niezaliczona skutkuje otrzymaniem oceny 1 z wagą 2 lub 3.
W PRZYPADKU CHOROBY, NALEŻY UMOWIĆ WARUNKI ZALICZENIA Z NAUCZYCIELEM – w ciągu 2 tygodni po
powrocie.
Przy ustalaniu oceny końcowej postępujemy następująco:
Ocena za I okres
Obliczamy średnią ważoną zgodnie z wagami podanymi powyżej.
Ocena roczna:
1. Obliczamy średnią ważoną zgodnie z wagami podanymi powyżej, z ocen z całego roku.
2. Aby otrzymać ocenę wyższą, trzeba dorównać lub przekroczyć odpowiednio: 1,75 na 2; 2,75 na 3; 3,75
na 4 i 4,75 na 5 oraz 5,75 na 6.
3. Ocenę celującą może otrzymać również uczeń, który przekroczył średnią 5 co najmniej o 0,3 i wykazywał
się dużą aktywnością podczas pracy w całym roku szkolnym (co najmniej 5 ocen za aktywność w roku) i
uzyskał średnią 5,3 i więcej.
Ocenę podwyższyć mogą: szczególna aktywność ucznia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych recytatorskich,
aktywność ucznia w pozalekcyjnych kołach zainteresowań – recytatorskich i teatralnych.
Uczeń, którego ocena różni się od progu na wyższą ocenę o 0,1 ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej (okresowej) oceny klasyfikacyjnej, jeśli;
1. W ciągu 2 dni od podania propozycji ocen zgłosi nauczycielowi chęć poprawy oceny.
2. Formę i termin i zakres materiału wyznacza nauczyciel.
3. Uczeń, aby podwyższyć ocenę, musi osiągnąć wynik z poprawy co najmniej na progu procentowym
określonym w statucie szkoły na daną ocenę.
4. W przypadku nieosiągnięcia progu procentowego na daną ocenę z poprawy, ocena zostaje bez zmian.

