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ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH  

ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 

 

Opracowane przez: nauczycieli :Dorna Elżbieta, Maćkowiak Jowita, Brommer Norbert,  

Na podstawie:  

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

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach 

 

 

I. Zasady oceniania  

a. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

b. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

c. Na każdą lekcje z zajęć artystycznych uczeń przynosi zeszyt, podręcznik, przybory 

– materiały do zajęć artystycznych. 

d. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu,  brak pracy 

domowej lub jej znacznej części, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

e. Większa ilość braku przygotowania do lekcji lub braku zadania domowego będzie 

skutkować obniżeniem oceny semestralnej lub rocznej. 

f. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

g. Ocenie podlegają prace wykonane na zajęciach artystycznych, ocena z nich nie 

podlega poprawie. 

h. Ocena semestralna i roczna nie jest śr. arytmetyczną, ale jest wystawiana na 

podstawie średniej ważonej. Ostateczną decyzję o wystawionej ocenie semestralnej 

i rocznej podejmuje nauczyciel przedmiotu. 

i. Każdy uczeń, który posiada opinię/orzeczenie Poradni psychologiczno – 

pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest oceniany zgodnie z 

indywidualnymi zaleceniami. 

 

 

 

 

II. Formy prac podlegające ocenie na zajęciach i ich waga  

Formy prac Waga 

sukcesy w konkursach: 

wojewódzkich 

rejonowych 

 

6 

5 
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szkolnych 4 

realizacja zespołowego projektu 

edukacyjnego 

5 

prace klasowe, sprawdziany, testy 4 

Diagnoza na wejściu lub wyjściu, 

egzamin próbny w klasach II i III 

gimnazjum oraz egzamin próbny w klasie 

VIII 

0 w komentarzu ocena 

kształtująca 

projekty na lekcjach 4 

mała diagnoza 3 

kartkówki 3 

odpowiedzi ustne 

odpowiedź pisemna 

samodzielne rozwiązanie zadania 

3 

prace długo i średnioterminowe 2 

prezentacje multimedialne 2 

zadanie domowe, e-zadanie domowe 

platforma edukacyjna 

2 

aktywność 3 

systematyczna praca w trakcie całego 

semestru 

4 

ćwiczenia interaktywne, zeszyt ćwiczeń 2 

przygotowanie do lekcji 1 

plakaty, prace uczniów 2 

 

 

1.Skala procentowa oceniania prac pisemnych dla poszczególnych ocen  przedstawia się 

następująco:  

a. 0-34% - ocena niedostateczna;  

b. 35-49% - ocena dopuszczająca;  

c. 50-74% - ocena dostateczna;  

d. 75-90% - ocena dobra;  

e. 91-97% - ocena bardzo dobra;  

f. 98 - 100% - ocena celująca. 
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2. W ocenianiu osiągnięć uczniów stosuje się skalę od 1 do 6. Dopuszcza się stosowanie + 

oraz – w ocenach cząstkowych 

 

 

 

 

III. Kryteria wymagań na poszczególne oceny.  

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

a. posiada wiadomości i umiejętności szczególnie złożone, trudne, twórcze, wymagające  

rozwiązywania problemów bardzo złożonych i nietypowych w stosunku do realizowanego 

przez nauczyciela programu nauczania dla danej klasy, 

b. wykazuje się oryginalnymi i twórczymi osiągnięciami, wskazującymi na dużą samodzielność 

w ich uzyskaniu, 

c. potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w innych dziedzinach, 

d. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

e. kwalifikując się do finału na szczeblu powiatu, województwa lub kraju. 

 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który: 

a. opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania dla danej klasy, 

b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne, 

c. potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązania problemów w nowych sytuacjach oraz 

potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości w innych dziedzinach nauki. 

 

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w większości wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez 

nauczyciela programie nauczania, 

b. potrafi zastosować wiadomości teoretyczne w praktyce, analizować i wyciągać wnioski. 

 

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w 

realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, które są niezbędne do kontynuowania 

nauki na wyższym poziomie, 

b. rozwiązuje typowe problemy o niedużym stopniu trudności, 

c. potrafi analizować i wyszukiwać informacje. 

 

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym 

przez nauczyciela programie nauczania, a jego braki nie przekreślają możliwości uzyskania 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, 

b. wykonuje proste zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela, 

c. potrafi definiować pojęcia, nazywać i wymieniać fakty, prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 
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a. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w realizowanym przez nauczyciela 

programie nauczania, co w konsekwencji uniemożliwia mu opanowanie kolejnych treści 

nauczania z danego przedmiotu i utrudnia kształcenie w zakresie przedmiotów pokrewnych, 

b. nie jest w stanie rozwiązać problemu o elementarnym stopniu trudności ,nawet ze 

wskazówkami nauczyciela. 

 

Nauczanie zdalne.  

  

 1. W czasie nauczania zdalnego poprawa odbywa się według zasad zawartych w statucie 

szkoły.  

 2. W czasie nauki zdalnej uczeń ma obowiązek odsyłać prace systematycznie i w 

wyznaczonym terminie. 

 

 


