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PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 

W GIMNAZJUM W LIPNIKU 

 

Oparty na następujących dokumentach: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami); 

• Podstawa programowa przedmiotu: zajęcia artystyczne – plastyczne, III etap edukacyjny; 

• Statut Gimnazjum w Lipniku; 

• Procedura realizacji projektów edukacyjnych; 

• Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie oraz formy i sposoby ich egzekwowania 

Uczniowie na pierwszej lekcji zostają zapoznani z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania na 

zajęciach artystycznych. 

Przedmioty artystyczne stanowią grupę przedmiotów, w których system oceniania stanowi problem złożony. 

Ocena osiągnięć z zajęć artystycznych powinna być elementem zachęty do podejmowania wysiłku 

twórczego przez ucznia. Doceniać należy aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach. Uwzględniając 

zarówno trudności okresu dojrzewania uczniów gimnazjum, jak i specyfikę przedmiotu, nauczyciel 

powinien indywidualizować oceny. Oceniając uczniów należy pamiętać, że poziom ich umiejętności 

praktycznych oraz wiedzy o sztuce może być bardzo zróżnicowany. Uzdolnienia i wiedza o sztuce nie 

zawsze muszą się pokrywać. Stąd ocena ostateczna nie może być średnią arytmetyczną wyprowadzaną z 

ocen. Istotny wpływ na ocenę ma wysiłek, zaangażowanie i zachowanie ucznia w osiągnięcie 

zaplanowanych celów. 

Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z 

poleceniami nauczyciela, wysiłek włożony w wykonanie zadania, pracę w parach i grupach, tj. równy udział 

w ćwiczeniu każdego ucznia, pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. 

 

Uczeń na zajęciach jest zobowiązany do posiadania: zeszytu przedmiotowego oraz niezbędnych materiałów 

plastycznych.. 

Uczeń posiadający opinię PPP lub stwierdzone zostały u niego deficyty rozwojowe oceniany jest w sposób 

zindywidualizowany.  

Nauczyciel jest zobligowany do dostosowania formy i wymagań stawianych uczniom mającym orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego do opinii zawartych w tych orzeczeniach. 

 

Za szczególną aktywność na rzecz klasy i szkoły – dekoracje, gazetki szkolne, ilustracje z określonego stylu 

w sztuce, ciekawostki, plansze itp. w zależności od zaangażowania i włożonej pracy uczeń może otrzymać 

ocenę celującą (cząstkową) lub „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” oznacza ocenę celującą (cząstkowa). 

Za brak przygotowania do zajęć praktycznych uczeń otrzymuje „-”. Trzykrotne otrzymanie minusa oznacza 

ocenę niedostateczną (cząstkową). 

W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do zajęć. 

Udział w zawodach lub innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się 

do zajęć. 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy praktycznej na zasadach uzgodnionych z nauczycielem. 

Poprawa oceny przez ucznia ma charakter dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.  

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Rodzice mają prawo wnioskować o uzasadnienie każdej oceny, 

którą otrzymał uczeń. Nauczyciel dokonuje takiego uzasadnienia tylko w formie ustnej bezpośrednio 

zainteresowanym. 

 

Na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega: 

- przygotowanie do lekcji, 

- aktywne uczestnictwo w zajęciach, 
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- zdolność analizy i syntezy zadań, 

- twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów. 

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia: 

- praktyczne ćwiczenia artystyczne, 

- motywacja do twórczej pracy, 

- udział w konkursach, 

- wypowiedzi ustne, 

- zadania domowe, 

- rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych, 

- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 

 

W odpowiedziach ustnych dodatkowo zwracamy uwagę na: 

- odpowiedź na konkretne pytanie, 

- udział w dyskusji, 

- rozwinięcie postawionego problemu. 

 

Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach jest ocena semestralna i roczna. Ocena semestralna i roczna 

stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju artystycznego oraz nabytą wiedzę. Wynika 

ona z wewnątrzszkolnego oraz przedmiotowego systemu oceniania.  

 

Kryteria oceny semestralnej i rocznej 

Ocena celująca: 

Uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym: 

- wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, 

- uczestniczył w konkursach przedmiotowych i odnosił sukcesy, 

- twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą, 

- czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły. 

 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym: 

- aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo, 

- uczestniczył w artystycznym życiu szkoły, 

- uczestniczył w konkursach, 

- prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami, 

- bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań. 

 

Ocena dobra: 

Uczeń w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza 

tym: 

- dbał o estetykę własną i otoczenia, 

- systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo, 

- wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności, 

- dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań. 

 

Ocena dostateczna: 

Uczeń w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, 

a poza tym: 

- pracował niesystematycznie, 

- uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie, 

- opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,  

- wywiązywał się z powierzonych zadań. 
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Ocena dopuszczająca: 
Uczeń w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem, a poza 

tym: 

- wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela, 

- działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu, 

- nie uczestniczył w dyskusjach, 

- miał problemy z przygotowaniem do zajęć. 

 

Ocena niedostateczna: 
Uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania, a 

poza tym: 

- lekceważąco odnosił się do przedmiotu, 

- nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela, 

- opuścił bez usprawiedliwienia znaczną ilość lekcji zajęć artystycznych, 

- nie wykazał chęci poprawy. 


