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I. Podstawa prawna do opracowania Wewnątrzszkolnego Oceniania: 

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

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, na 

podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). 

3. Statut szkoły/WO. 

4. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.  

II. Cele  Oceniania Przedmiotowego 

1.  Informowanie ucznia i rodziców o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

2. Badanie uzdolnieo ucznia, jego wiedzy, umiejętności oraz braków w dotychczasowej 

nauce. 

3. Indywidualizacja wymagao wobec uczniów. 

4. Dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności jego nauczania, 

prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem. 

 

III. Zasady OP 

1. Uczniowie oceniani są sprawiedliwie, według ustalonych reguł, które są im znane oraz 

przez nich akceptowane. 

2. Ocenę ustala nauczyciel uczący w danej klasie. 

3. Uczeo ma prawo znad wszystkie swoje oceny z przedmiotu wraz z ich ustnym 

uzasadnieniem. Uczniowie zostają poinformowani o wymaganiach na poszczególne stopnie 

podczas pierwszych zajęd lekcyjnych w nowym roku szkolnym. Rodzice mogą uzyskad 

szczegółowe informacje o postępach i wynikach swojego dziecka  podczas indywidualnych 

kontaktów z nauczycielem , wywiadówek, konsultacji.  

 

IV. Obszary oceniania uczniów 

1. Prace  i działania twórcze oraz wiedza teoretyczna zawarta w podstawie programowej z 

plastyki. 



  

 Ocenie podlega:  

- wykonanie zadanej pracy plastycznej zgodnie z tematem i odpowiednią techniką 

- przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów,  

- przestrzeganie zasad BHP i regulaminu pracowni, 

- efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na dwiczenia plastyczne, 

- zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęd, jak i po ich 

zakooczeniu. 

- przygotowanie informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł na 

prośbę nauczyciela. 

- zaangażowanie i wkład pracy w wykonywane zadanie twórcze 

Symbol w e- dzienniku [P ]. 

 

2. Zadanie domowe – przygotowanie materiałów na zajęcia. Brak przygotowania zgłoszony 

na początku zajęd skutkuje wpisaniem ‘-‘  w rubryce *ZD+. Trzy znaki ‘-‘ skutkują wpisaniem 

oceny niedostatecznej w rubryce „Przygotowanie do zajęd”.   

Symbol w e – dzienniku [ZD]. 

3. Prace projektowe – wykonywane samodzielnie lub w grupach, wcześniej zapowiedziane    

(o ile istnieje koniecznośd przygotowania wcześniej materiałów). Ocena pracy projektowej 

uwzględnia: 

- poprawnośd gramatyczną, stylistyczną i tematyczną, 
- stronę wizualną,- umiejętnośd pracy w grupie przy jej tworzeniu, 
- wykorzystanie źródeł informacji - umiejętnośd prezentacji pracy, 
- rozumienie zamieszczonego tekstu. 
Symbol w e – dzienniku [P].  

4.Aktywnośd – uczeo otrzymuje ocenę z pracy na lekcji w postaci ‘ + ‘ i finalnie oceny 

cząstkowej bardzo dobrej za pięd ‘ + ‘. Symbol w e-dzienniku [ Ak] 

5. Udział w konkursach  – skutkuje wpisem oceny bardzo dobrej  w  e- dzienniku. Laureaci 

i/lub finaliści  konkursów międzyszkolnych otrzymują ocenę celującą,  laureaci konkursów 

ogólnopolskich  otrzymują ocenę roczną celującą. Symbol w e – dzienniku [K].  

V.  Zasady oceny pracy twórczej ucznia 

 Każda aktywnośd twórcza ucznia jest oceniana pozytywnie. Nauczyciel plastyki nie ocenia 

talentu ucznia, tylko wkład pracy i starannośd. 

1.Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia, dlatego wykonywane 

są na zajęciach plastyki  pod okiem nauczyciela, aby nie było wątpliwości kto jest autorem 

pracy.  

2. Uczeo otrzyma ocenę niedostateczną, gdy nie odda pracy do oceny. Jeżeli uczeo nie 

skooczył pracy na zajęciach, to może to zrobid w domu i oddad pracę w terminie dwóch 



tygodni od zakooczenia tej pracy na lekcji.  Uczeo może poprawid oceny niedostateczne za 

nieterminowe oddanie pracy w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania. 

3. Uczeo nieobecny na lekcji jest zobowiązany wykonad pracę  na zajęciach wyrównawczych 

lub w domu, jeśli nauczyciel wyrazi zgodę i przynieśd ją do oceny w terminie dwóch tygodni 

od wyznaczonego terminu pracy w dzienniku elektronicznym. Jeśli nieobecnośd przedłuża 

się, termin także zostaje przesunięty. 

4. Uczeo nieprzygotowany do zajęd zgłasza ten fakt na początku lekcji.  

5. Uczeo może byd nieprzygotowany tylko dwa razy w semestrze bez konsekwencji. Kolejnym 

razem otrzymuje ocenę niedostateczną .  

Jeżeli z braku materiałów uczeo nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu 

zadanie podobne,  w domu ( za zgodą nauczyciela) musi wykonad pracę wykonywaną na 

zajęciach planowych. 

 

VI. Kryteria oceny pracy twórczej ucznia 

Przy ocenie pracy plastycznej wykonanej przez ucznia nauczyciel  bierze pod uwagę 

następujące kryteria: 

- zgodnośd pracy z tematem lekcji,  
- poprawnośd wykorzystanych układów kompozycyjnych,  
- trafnośd doboru środków artystycznego wyrazu,  
- umiejętnośd posługiwania się daną techniką plastyczną,  
- pomysłowośd w doborze materiałów i narzędzi,  
- stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązao,  
- oryginalnośd realizacji danego tematu,  
- estetyka pracy (to kryterium nie dotyczy wybranych uczniów cierpiących na różne 
dysfunkcje). 
  

VII. Ogólne kryteria na poszczególne oceny 

Celujący - Jeżeli uczeo przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. koła 

zainteresowao, wystawy, filmy. twórczośd własna) oraz posiada ponad przeciętną wiedzę i 

umiejętności  , osiąga sukcesy w konkursach plastycznych, wykazuje zaangażowanie i 

twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza nią 

(wymaga udokumentowania). Uczeo jest zawsze  właściwie przygotowany do zajęd. Prace 

ucznia są zawsze wykonane zgodnie z założonym tematem i techniką. Cechuje je 

wyczerpujący i twórczy dobór środków wyrazu oraz interesujący sposób przedstawienia 

tematu. 

Bardzo dobry –  Uczeo, który opanował wszystkie określone w programie nauczania 

wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych, otrzymuje 

stopieo bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych 

obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z 



powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując dwiczenia praktyczne, oraz sprawnie operuje 

wybraną techniką plastyczną. Ponadto chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach 

plastycznych na terenie szkoły i poza nią  (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje 

gazetki szkolne, należy do koła zainteresowao). Uczeo jest zawsze właściwie przygotowany 

do zajęd. Prace wykonane są zgodnie z założonym tematem i techniką, kooczone na lekcji.  

Prace są estetyczne, cechuje je oryginalnośd. 

Dobry –  Stosowanie przez ucznia w praktyce elementów zdobytej wiedzy teoretycznej oraz 

jego aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych 

obiektów, staranne wykonywanie dwiczeo obligatoryjnych) stanowi podstawę do 

wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywad zadania teoretyczne, 

odpowiednio posługiwad się przyborami i narzędziami oraz wykonywad prace plastyczne 

poprawne pod względem technicznym i estetycznym. Uczeo jest prawie zawsze 

przygotowany do zajęd. Prace wykonuje zgodnie z tematem i prawie zawsze kooczy je na 

lekcji.  Prace nie zawsze cechuje oryginalnośd pomysłu i kreatywnośd w doborze materiałów. 

Dostateczny –  Jeżeli uczeo opanuje w stopniu średnim materiał objęty podstawą 

programową (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym), należy wystawid mu 

ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywad zadania plastyczne o 

niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami 

pracy. Uczeo jest często niewłaściwie przygotowany do zajęd. Prace nie zawsze wykonuje  

zgodnie z założonym tematem i techniką. Częściowo wykorzystuj środki wyrazu. Często nie 

kooczy prac  na lekcji ani w domu. Prace są mało oryginalne i odtwórcze. Często nie dba o 

swoje stanowisko pracy. 

Dopuszczający - –  Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności 

wymienionych w podstawie programowej dla przedmiotu „plastyka” stanowi podstawę do 

wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywad (samodzielnie bądź z 

pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w 

stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy. Uczeo jest bardzo często nieprzygotowany 

do zajęd. Uczeo nie kooczy prac na lekcji ani w domu. Prace wykonane są niestarannie, 

często niezgodnie z założonym tematem i techniką. Prace ucznia cechuje brak pomysłu i 

własnych rozwiązao.  Uczeo swoim stosunkiem do przedmiotu dezorganizuje pracę innym. 

Niedostateczny – Uczeo, który nie opanował podstawowych wymagao programowych, nie 

spełnia wymagao oceny pozytywnej. Uczeo ma lekceważący stosunek do przedmiotu, 

dezorganizuje na lekcji pracę innych uczniów.  Uczeo jest zawsze nieprzygotowany do zajęd, 

nauczyciel lub uczniowie pomagają mu zorganizowad materiały do pracy. Mimo tego uczeo 

nie kooczy pracy na lekcji ani w domu. Uczeo nie opanował materiału zawartego w 

programie nauczania z teorii sztuki. 

 

VIII. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 



Szczegółowe wymagania edukacyjne zawarte są w Załączniku nr 1  

 

IX. Kryteria oceny śródrocznej i rocznej 

Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę przede 

wszystkim oceny cząstkowe z poszczególnych obszarów oceniania. W zależności od pracy 

włożonej przez ucznia, zaangażowania na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych nauczyciel 

może w sposób elastyczny wystawid ocenę według przyjętej w szkole skali ocen. Ocenę 

semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły -

przed klasyfikacją. Uczeo może odwoład się od oceny zgodnie z zasadami 

Wewnątrzszkolnego  Oceniania. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze. 

O zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc 

przed klasyfikacją. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala 

sposób poprawy oceny i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

X. Ocenianie uczniów z opiniami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanymi przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

Uczeo posiadający aktualną opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ma dostosowane wymagania 

edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zawartych   w 

dokumentach. Nauczyciel  na bieżąco dostosowuje materiał do możliwości  i potrzeb ucznia.  

XI. Inne postanowienia 

W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły   w 

przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one 

potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica/opiekuna przed lekcją.  Nie ocenia się ucznia 

znajdującego się w trudnej sytuacji losowej. Uczniowie po dłuższej nieobecności w szkole, 

ustalają indywidualnie z nauczycielem formę, sposób i termin nadrobienia zaległości.  

XII. Ewaluacja OP  

Ewaluacja dokumentu jest dokonywana po każdej klasyfikacji rocznej przez nauczyciela 

prowadzącego. 

 

 

  


