
Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w klasach I i II  

Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim 

 

I Obszary oceniania, częstotliwość:  

 

 

 praca domowa – na bieżąco, 

 notatki i ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – na bieżąco, 

 wypowiedzi ustne na zadany temat – na bieżąco, 

 praca na lekcjach – na bieżąco, 

 projekt – raz w półroczu, 

 zadania nadobowiązkowe – na bieżąco . 

 

 

II Umowa nauczyciel – uczeń ( kontrakt ) 

 

1. Uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia i systematyczne uzupełniać zeszyt ćwiczeń. 

2. Uczeń ma prawo do własnych notatek z lekcji w zeszycie dodatkowym. 

3. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji – posiadać potrzebne materiały i 

przybory; aktywnie pracować na zajęciach, starannie i systematyczne odrabiać prace 

domowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń jest nieprzygotowany, zgłasza ten fakt 

nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji. 

4. Nieodrobione prace domowe lub brak zeszytu ćwiczeń, czy potrzebnych na lekcję 

materiałów może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

5. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć 1 raz w ciągu półrocza  

(pod pojęciem „nieprzygotowanie do zajęć” rozumiane jest nieopanowanie bieżącego 

materiału nauczania-nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy). 

6. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone 

przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za wykonanie dodatkowych prac 

nadobowiązkowych nauczyciel może ustawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub 

dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia 

uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

7. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i 

porządku w czasie lekcji. 



8. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole ( termin 

wykonania prac uczeń ustala z nauczycielem na najbliższej lekcji, na której będzie obecny ). 

9. Oceny są jawne i motywowane przez nauczyciela. 

10. Wszystkie oceny cząstkowe, ocena semestralna i końcoworoczna uwzględniają przede 

wszystkim zaangażowanie ucznia i wkład pracy włożony w wykonanie ćwiczeń i zadań, jak 

również stopień opanowania wskazanych w programie kompetencji.  

11. Jeżeli uczeń opuścił 51% lekcji i brak jest podstawy do wystawienia oceny, nie jest 

klasyfikowany. 

12. Na 2 tygodnie przed końcowym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia w formie ustnej                       

o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

13. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie 

pisemnej  na miesiąc przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego ). 

14. W czasie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uwzględnia się 

zawsze zalecenia poradni psychologiczno -pedagogicznej a uczniowie mający opinie:  

a) otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności, 

b)  mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela,  

c)  mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.  

 

15. W uzasadnionych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z prośbą o 

umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień. Wymaga to jednakże ponownego 

sprawdzenia stanu wiedzy i umiejętności na wnioskowaną ocenę. Pisemny wniosek do 

nauczyciela przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy klasy musi być złożony w terminie 

określonym przez szkolne zasady oceniania. 

 

 



Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych w klasach III  

Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim 

 

I Obszary oceniania, częstotliwość:  

 

 

 praca domowa – na bieżąco , 

 wypowiedzi ustne na zadany temat – na bieżąco , 

 praca na lekcjach – na bieżąco , 

 projekt – raz w półroczu, 

 zadania nadobowiązkowe – na bieżąco . 

 

 

II Umowa nauczyciel – uczeń ( kontrakt ) 

 

1. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji – posiadać potrzebne materiały, przybory; 

aktywnie pracować na lekcji, starannie i systematycznie odrabiać prace domowe. Jeżeli z 

przyczyn losowych uczeń jest nieprzygotowany, zgłasza ten fakt nauczycielowi przed 

rozpoczęciem lekcji. 

2. Uczeń ma obowiązek być przygotowany do lekcji – posiadać potrzebne materiały i 

przybory; aktywnie pracować na zajęciach, starannie i systematyczne odrabiać prace domowe. 

3. Nieodrobione prace domowe lub brak potrzebnych na lekcję materiałów może być podstawą 

do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej. 

Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć 1 raz w ciągu półrocza  (pod 

pojęciem „nieprzygotowanie do zajęć” rozumiane jest nieopanowanie bieżącego materiału 

nauczania-nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy). 

4. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone 

przez nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za wykonanie dodatkowych prac 

nadobowiązkowych nauczyciel może ustawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. 

Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi 

oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

5. Uczeń ma obowiązek brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i 

porządku      w czasie lekcji. 

6. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole ( termin 

wykonania prac uczeń ustala z nauczycielem na najbliższej lekcji, na której będzie obecny ). 



7. Oceny są jawne i motywowane przez nauczyciela. 

8. Każda ocena cząstkowa, ocena semestralna i końcoworoczna uwzględniają przede 

wszystkim zaangażowanie ucznia i wkład pracy włożony w wykonanie ćwiczeń i zadań, jak 

również stopień opanowania wskazanych w programie kompetencji.  

9. Jeżeli uczeń opuścił 51% lekcji i brak jest podstawy do wystawienia oceny, nie jest 

klasyfikowany. 

10. Na 2 tygodnie przed końcowym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia w formie ustnej o 

przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

11. O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie 

pisemnej  na miesiąc przed zakończeniem semestru ( roku szkolnego ). 

12. W czasie pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się uwzględnia się 

zawsze zalecenia poradni psychologiczno -pedagogicznej a uczniowie mający opinie:  

2. otrzymują ćwiczenia o niższym stopniu trudności, 

3.  mogą liczyć na szczególną pomoc nauczyciela,  

4.  mogą przeznaczyć na realizację zadań dłuższy odcinek czasu.  

13. W uzasadnionych przypadkach rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z prośbą o 

umożliwienie zmiany oceny na wyższą o jeden stopień. Wymaga to jednakże ponownego 

sprawdzenia stanu wiedzy i umiejętności na wnioskowaną ocenę. Pisemny wniosek do nauczyciela 

przedmiotu za pośrednictwem wychowawcy klasy musi być złożony w terminie określonym przez 

szkolne zasady oceniania. 

 


