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Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone 

w Statucie Szkoły. Sposoby informowania uczniów o zasadach oceniania i ustalania oceny 

śródrocznej i rocznej reguluje Statut Szkoły. Sposoby informowania rodziców o PSO reguluje 

Statut Szkoły. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 

 

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 

 

1. Wiedza: 

-  zapamiętanie i rozumienie wiadomości teoretycznych zdobytych podczas lekcji oraz nauki 

własnej. 

2. Umiejętności:  

- wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, prawidłowa interpretacja i samodzielne 

rozwiązywanie problemów związanych z przedmiotem, poprawne korzystanie z pomocy 

dydaktycznych, umiejętność pracy w grupie. 

3. Postawy:  

- samodzielność i aktywność podczas lekcji, kreatywne podejście do zadań i problemów, 

prowadzenie zeszytu przedmiotowego, artystyczna działalność pozalekcyjna. 

II.   NARZĘDZIA POMIARU 

-kartkówki (z ostatniej lekcji) 

-odpowiedzi ustne (z ostatniej lekcji) 

-prezentacje multimedialne  

-indywidualne prace plastyczne 

-prace i projekty wykonane w grupie  

-zeszyt przedmiotowy 

-aktywność ucznia na lekcji 

-uczestnictwo w konkursach związanych z przedmiotem 

-prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego 

- zadanie domowe – ocenie podlega przygotowanie ucznia do lekcji (zeszyt, podręcznik, blok, 

farby, kredki, nożyczki itp.) 

 



III. Zasady i formy uzyskiwania ocen cząstkowych i prawa ucznia. 

Prace pisemne. 

Wszystkie kartkówki mają przyporządkowaną liczbę punktów do zadań. Ustalając odpowiednią 

ilość punktów do oceny określono procentowe progi poszczególnych ocen. 

Skala ocen: 

 

- celujący (6) 

- bardzo dobry (5) 

- dobry (4) 

- dostateczny (3) 

- dopuszczający (2) 

- niedostateczny (1) 

 

Podczas oceniania kartkówek, testów, kart pracy stosuje się następujące przeliczenie 

procentowe na oceny:  

 

- celująca – 100% - 96% 

- bardzo dobra – 95% – 84% 

- dobra – 83% – 70% 

- dostateczna – 69% – 50% 

- dopuszczająca – 49% – 31%  

- niedostateczna – 30% – 0% 

 

W ciągu semestru uczeń ma prawo raz zgłosić przed lekcją nauczycielowi nieprzygotowanie do 

zajęć bez podawania przyczyny. Nieprzygotowanie nie może być zgłoszone w dniu 

zapowiedzianej jakiejkolwiek formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności. 

Uczeń powinien uzyskać w półroczu przy jednej godzinie tygodniowo- 2 oceny. 

Jedna praca pisemna w semestrze nie będzie podlegała ocenie, a jedynie uczeń i rodzic otrzymają 

pisemną informację zwrotną. 

 

Prace plastyczne. 

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę : 

- zgodność tematyczną,  

- poprawność użytych technik plastycznych,  

- zaangażowanie i osobistą ekspresję,  

- estetykę wykonania. 



Odpowiedź ustna. 

Przy ocenie odpowiedzi ustnej bierze się pod uwagę: 

- zawartość merytoryczną wypowiedzi,  

- stosowanie języka sztuki,  

- umiejętność formułowania myśli i uzasadniania poglądów. 

Aktywność ucznia. 

Aktywność na lekcji nagradzana jest plusem. Odpowiedniej liczbie plusów przyporządkowana 

jest ocena (za każde 3 plusów-ocena celująca). Uczeń na jednej lekcji może zdobyć dowolną 

liczbę plusów. Aktywność ucznia na lekcji uzależniona jest w dużej mierze od posiadanych 

narzędzi i materiałów (zeszyt, blok, farby , kredki , nożyczki itp.) Jeżeli brak jakichkolwiek z 

wymienionych materiałów uniemożliwia pracę na lekcji traktowane jest to jako 

„nieprzygotowanie" zaznaczone w dzienniku w postaci minusa. Takie „ nieprzygotowanie" 

można zgłosić tylko dwa razy w semestrze. Za każdy następny raz uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

Artystyczna działalność pozalekcyjna. 

Aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi: 

- za aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach plastycznych, 

- prezentowanie swoich prac i umiejętności na forum publicznym w szkole i poza nią. 

Aktywność dodatkowa. 

Przy ocenie samodzielnej pracy domowej dla chętnych ucznia bierze się pod uwagę : 

- zawartość rzeczową,  

- prawidłowość formy wykonania,  

- wkład własnej pracy 

 

Dla poszczególnych form aktywności ucznia stosuje się następującą wagę ocen : 

Kolor oceny Waga oceny 

żółty – aktywność dodatkowa  3 

Różowy – wystawa prac grupowych i 

indywidualnych 
3 

Brązowy – prace konkursowe 3 

Zielony - kartkówka 2 



Niebieski – odpowiedź ustna 2 

Jasny szary – praca na lekcji 2 

Szary – aktywność 1 

 

IV. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach: 

- zebrania z rodzicami,  

- kontakty indywidualne,  

- e-dziennik. 

V. Ocenianie uczniów z trudnościami w nauce: 

- wg zaleceń PPP , 

- odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Treść kontraktu między nauczycielem a uczniem: 

1. Mam możliwość wglądu do PSO, który jest zamieszczony w bibliotece szkolnej i na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykorzystania zasad zapisanych w PSO wyjaśniam z 

nauczycielem przedmiotu po zakończonej lekcji. 

3. Nie będę zakłócał lekcji pytaniami dotyczącymi PSO. 

4. Znam kolejność kontaktów w sprawie wyjaśnień dotyczących realizacji zapisów PSO:       

 1. Nauczyciel przedmiotu, 2. Wychowawca, 3. Dyrektor. 

5. Znam wymaganie edukacyjne i kryteria ocen. 

6. Mam na lekcji materiały niezbędne do wykonania pracy plastycznej, zeszyt przedmiotowy 

oraz podręcznik. 

7. Każdą pracę plastyczną wykonuję samodzielnie i ona podlega ocenie, w przypadku 

nieukończenia pracy, mam możliwość dokończenia jej w domu. 

8. W przypadku nie oddania pracy w ciągu 2 tygodni, moja praca podlega ocenie, tym samym 

moja praca nie zostanie oceniona wyżej niż ocena bardzo dobra. 

9. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia mnie od pracy na lekcji. Mam 

obowiązek pracować na innych materiałach np. pożyczonych od kolegi lub posiadanych narzędzi. 

10. W przypadku gdy praca nie zostanie wykonana wskazaną techniką z powodu braku 

zastosowania specjalnych materiałów, narzędzi, moja praca nie zostanie oceniona wyżej niż 

ocena bardzo dobra. 

11. Za osiągnięcia w konkursach plastycznych otrzymam ocenę cząstkową celującą. 

12. Moim obowiązkiem jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad bhp. 

13. Mam prawo do jawnej oceny. Na moją lub rodziców (prawnych opiekunów) prośbę 

otrzymam jej uzasadnienie. 

14. Rodzica ucznia o podpisanym kontrakcie zostaną powiadomieni przez librusa. 

 

Podpis nauczyciela: 

 

Podpis ucznia: 

 

 



 

 


