
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 
W GIMNAZJUM 

 

Zajęcia artystyczne to przedmiot, który stwarza uczniom możliwości rozwoju 
w zakresie percepcji sztuki, ekspresji przez sztukę. Jednym z procesów, który 
dostarcza nauczycielowi, uczniom i rodzicom informacji o wiedzy, 
umiejętnościach i postawie ucznia wobec przedmiotu, jest ocenianie.  
 
 
1. Ocenie podlegają: 

 aktywność na zajęciach, 
 przygotowanie do zajęć,  
 przyswojenie zagadnień teoretycznych poprzedzających spektakl, 
 wytrwałość, zaangażowanie, 
 kreatywność, pomysłowość,  
 prowadzenie gier, zabaw, ćwiczeń dramowych, 
 recytacja, 
 gra aktorska, 
 wiadomości o teatrze, 
 przygotowanie scenografii, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 aktywność i udział w życiu artystycznym szkoły, 
 udział w konkursach recytatorskich. 

 
2. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy. Jest zobowiązany 
przynosić na zajęcia potrzebne materiały, rekwizyty, kostiumy. 
 
3. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić jedno nieprzygotowanie do zajęć  
(dotyczy to braku materiałów koniecznych na zajęcia i przygotowania 
teoretycznego). 
 
4. Aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana plusami. Po zdobyciu trzech 
plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 
 
5. Ocenę niedostateczną, uczeń może poprawić na ocenę pozytywną, w ciągu 
dwóch tygodni po ustaleniu z nauczycielem, co ma przygotować. 
 
6. Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się 
zalecenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej zawarte w orzeczeniu. 
Uczniowie ci wykonują prace o mniejszym stopniu trudności i są otoczeni 
szczególną opieką ze strony nauczyciela. Przy wystawianiu oceny nauczyciel 
zwraca uwagę na wkład pracy ucznia. 
 
 
 



 
7. Ocena semestralna i końcowa jest wystawiana z uwzględnieniem Wewnątrz 
Szkolnego Systemu Oceniania, wynika ona z ocen cząstkowych zdobytych przez 
ucznia w danym semestrze. Odzwierciedla ona postawę ucznia do przedmiotu i 
wykonywanych zadań oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w ich realizację. Na 
pisemną prośbę rodziców nauczyciel ma w ciągu 7 dni, uzasadnić pisemnie 
wystawioną ocenę. 
 
8. Kryteria ocen: 
 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności i 
wiadomości programowych w stopniu bardzo dobrym oraz: 

 wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 
 czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, 
 redaguje scenariusze,  
 wciela się w różne postacie, 
 bierze udział w konkursach recytatorskich,  
 podejmuje dodatkowe zadania angażując się w życie artystyczne szkoły i 

klasy, 
 otrzymuje celujące i bardzo dobre oceny cząstkowe, 
 wykazuje zainteresowanie sztuką (zwiedzanie wystaw muzealnych, 

zabytkowych obiektów, udział w wyjazdach do teatru). 
 
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 
programowych w stopniu wysokim, a ponad to: 

 wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 
 wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań, 
 otrzymuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 
 sporadycznie bierze udział w konkursach recytatorskich. 

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 
programowych w stopniu średnim, a ponad to: 

 zwykle pracuje systematycznie indywidualnie i w grupie, 
 odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról, 
 najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe, 

 
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 
programowych w stopniu poprawnym oraz: 

 niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, 
 rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, 
 najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe, 
 często jest nieprzygotowany do zajęć 

 
 
 



 
 
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres umiejętności 
programowych na poziomie elementarnym, a także: 

 nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 
 biernie uczestniczy w dyskusjach, 
 otrzymuje dopuszczające oceny cząstkowe, 
 jest często nieprzygotowany do zajęć. 

 
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet na poziomie elementarnym 
nie opanował umiejętności programowych oraz: 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 
 notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych, 
 nie bierze udziału w działaniach twórczych, 
 nie prowadzi zeszytu. 
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