
Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania 

wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zajęć artystycznych w oddziale 
gimnazjalnym w Szkole Podstawowej w Chabówce. 

I. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności programowe w pełnym 
zakresie oraz: 

- zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych 

- potrafi współpracować w grupie 

- jest tolerancyjny wobec twórczości innych 

- pogłębia wrażliwość artystyczną i przygotowanie do odbioru sztuki 

- nabywa umiejętności wrażliwej obserwacji natury i przekłada to na działania plastyczne 

- w twórczy sposób przedstawia temat, wykazując się zaangażowaniem i inwencją 

- utożsamia się z projektem przez działania i ekspozycję własnej twórczości 

- czynnie uczestniczy w propagowaniu kultury w środowisku szkolnym i lokalnym 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych 

- potrafi współpracować w grupie 

- zna środki wyrazu plastycznego stosowane w dziele malarskim i rzeźbiarskim 

- zna i definiuje pojęcia sztuka, dzieło, twórca 

- w twórczy sposób przedstawia temat, wykazując się zaangażowaniem i inwencją 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

-- nie opanował w pełni przewidzianych umiejętności i treści programowych 

- aktywnie pracuje w grupie i w zespole - podczas wykonywania prac plastycznych jest mało samodzielny 

- część prac plastycznych wykonuje z pomocą nauczyciela 

- zna i stosuje zasady pracy na lekcjach zajęć artystycznych 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- opanował w części wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami, jest aktywny 

- pracuje w grupie i w zespole 

- jego prace są nieczytelne i mało staranne 

- opanował elementarny zakres terminologii plastycznej 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

- ma braki w wiedzy i umiejętnościach, chociaż podejmuje starania 

- wykazuje minimum aktywności 

- rozumie podstawowe terminy z zakresu plastyki 

- w pracy zespołowej oczekuje pomocy rówieśników lub nauczyciela 

- realizuje tylko niektóre ćwiczenia plastyczne 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

- pomimo starań nauczyciela nie przejawiał zainteresowania przedmiotem 



- nie przejawiał żadnej aktywności na lekcjach zajęć artystycznych 

- często opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia 

- nie opanował żadnych umiejętności plastycznych 

- nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania 

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów. 

Ocenianie na drugim poziomie edukacyjnym (klasy IV-VII) odbywa się w skali cyfrowej od 1-6 

Stopień             Oznaczenie cyfrowe 

Celujący               6 

bardzo dobry      5 

dobry                   4 

dostateczny        3 

dopuszczający     2 

niedostateczny    1 

• W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie wraz z ocenami znaków „+” i  „-”. 

• Przedmiotem oceny ucznia są realne osiągnięcia, czyli aktualny stan wiedzy i umiejętności oraz postępy  
    w uczeniu się. 

• Ocena okresowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - powinna przede wszystkim uwzględniać 
rozwój ucznia. Wynika z zakresu opanowanych umiejętności, zdobytych wiadomości, a także wkładu pracy. 

ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA: 

• Ocenianie dydaktyczne - na podstawie wiadomości i umiejętności związanych z programem nauczania. 

• Ocenianie społeczno-wychowawcze - wynikające ze stałej obserwacji dziecka (dotyczy m.in. wkładu pracy 
ucznia, jego zdolności, motywacji uczenia się, stosunku do przedmiotu, aktywności na lekcjach). 

• Samoocena ucznia - dotyczy podejmowania przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się, 
rozpoznawania słabych i mocnych stron. 

• Ocena dydaktyczna ma znaczenie podstawowe do wystawienia oceny okresowej i rocznej, a ocena 
społeczno-wychowawcza i samoocena służy wspieraniu ucznia, rozwijaniu jego potencjału i indywidualnych 
potrzeb. 

• Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono 
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom 
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: 

a) Odpowiedzi ustne. 

b) Prace pisemne – kartkówki, testy, sprawdziany, krzyżówki, rebusy. 

c) Samodzielna praca na lekcji. 

d) Praca w grupie. 

e) Prace artystyczne, np. plakat, rysunek, wykres. 

f) prezentacje multimedialne 

g) referaty 

W formach pisemnych, bez określonych poziomów wymagań, wyniki punktowe przeliczane są na oceny 
szkolne w następujący sposób: 

Liczba procentowa zdobytych punktów     Stopień szkolny 



               0-29%                       niedostateczny 

             30-49%                       dopuszczający 

            50-67%                        dostateczny 

            68-85%                         dobry 

            86-97%                        bardzo dobry 

           98-100%                       celujący 

III. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PROPONOWANA PRZEZ NAUCZYCIELA. 

Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana w przypadku spełnienia poniższych wymogów: 

1. Posiada nie mniej niż 80% obecności podczas lekcji (wyjątek: długotrwała choroba potwierdzona opinią 
lekarską). 

2. Połowa ocen jest równa ocenie proponowanej przez ucznia lub wyższa. 

3. Przystąpił do wszystkich form sprawdzianów i prac pisemnych pisanych podczas lekcji. 

4. Skorzystał ze wszystkich proponowanych przez nauczyciela form poprawy oraz pomocy. 

5. W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punktach 1-4 ocena może być 
podwyższona o jeden stopień. 

6. Niezależnie od trybu uzyskiwania wyższej oceny, jeśli nauczyciel uzna, że uczeń spełnił kryteria, może 
postawić ocenę wyższą niż przewidywana na podstawie obserwacji pracy ucznia i jego indywidualnych 
możliwości. 

Tryb ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana określa statut szkoły. 

ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O POSTĘPACH W UCZENIU SIĘ. 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (opiekunów) o wymaganiach 
edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania 
osiągnięć uczniów. 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace 
pisemne uczeń i jego rodzice (opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel, ustalając ocenę, powinien ją uzasadnić. 

4. Rodzice (opiekunowie) informowani są o wynikach pracy ucznia przez nauczyciela na bieżąco poprzez  
e- dziennik, podczas tzw. wywiadówek śródokresowych, na spotkaniach indywidualnych /po wcześniejszym 
umówienie się z nauczycielem/. 

5. Przewidywane oceny roczne (okresowe) nauczyciel podaje do wiadomości ucznia i rodzica zgodnie  
z zapisami statutu szkoły. 


