
Procedury osiągania celów. 

Założeniem programu zajęć artystycznych Pracownia malarska jest położenie 

nacisku na proces uczenia się, a nie nauczania. Zgodnie z założeniem nowoczesnej edukacji 

proces indywidualnego zaspokajania potrzeb rozwojowych ucznia będzie wynikał z jego 

aktywności poznawczej i twórczej na zajęciach. 

Indywidualizacja procesu uczenia będzie oparta na akceptacji szerokiego wachlarza 

aktywności uczniów, tak by mógł on pozyskiwać wiedzę w sposób najbardziej dla niego 

dogodny i atrakcyjny. 

   Dla efektywnego osiągania celów szczegółowych programu przewiduje się 

następujące aktywności ucznia: 

- samodzielne poszukiwanie informacji w tradycyjnych źródłach wiedzy 

- wykorzystanie informacji pozyskanych z sieci i nośników multimedialnych 

- selekcja i przetwarzanie informacji 

- obserwacja dzieł malarskich i zjawisk artystycznych 

- percepcja dzieł sztuki 

- analiza informacji i materiałów źródłowych w tym dzieł malarskich 

- wytwarzanie farb 

- ćwiczenia malarskie – kopiowanie 

- ćwiczenia malarskie i dekoratorskie – tworzenie wypowiedzi własnych 

- ćwiczenia malarskie – ekspresja twórcza 

- doświadczanie: poznawcze, odtwórcze, twórcze 

- formułowanie wniosków 

- formułowanie opinii, wartościowanie. 

Program zakłada możliwość osiągania celów metodą projektu, realizowanego przez 

cały zespół klasowy, jednak warunkiem zastosowania tej metody jest jej akceptacja przez 

demokratyczna większość uczniów w klasie. 

W przypadku braku akceptacji zespołu klasowego, uczniowie wykonają projekty 

indywidualne, lub zespołowe. 

 

 

 

 

 

 

 



Ocenianie 

1. Działania ucznia podlegające ocenianiu na zajęciach artystycznych: 

-  Realizacja zadań edukacyjnych wyznaczonych przez nauczyciela, lub 

   wybranych przez ucznia, po uzgodnieniu z nauczycielem 

-  Stopień samodzielności wykazany podczas realizacji zadań edukacyjnych 

-  Systematyczność w realizacji zadań edukacyjnych 

-  Terminowość w realizacji zadań edukacyjnych 

- Własna aktywność twórcza i poznawcza 

2. Kryteria oceny pracy ucznia: 

Ocena celująca: 

Uczeń: 

-  posiada wiadomości i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą 

-  wykazuje twórczą postawę, oryginalność myślenia, a wypowiedzi plastyczne   

   są projekcją ponadprzeciętnych uzdolnień oraz wkładu pracy potrzebnego dla 

   osiągnięcia nieprzeciętnego wyniku 

-  wykorzystuje materiały źródłowe do samodzielnego rozwiązywania zadań     

    edukacyjnych o charakterze problemowym, w tym projektu 

    oraz opracowywania zagadnień 

-  bierze udział w konkursach plastycznych i odnosi sukcesy oraz w innej aktywność 

artystycznej 

Ocena bardzo dobra: 

Uczeń: 

-  samodzielnie i terminowo wykonuje zadania 

-  zadania edukacyjne, w tym wypowiedzi plastyczne realizuje wyczerpująco 

   pod względem tematu i rozbudowane w formie 

-  w oryginalny sposób rozwiązuje problem, właściwie dobiera środki wyrazu 

   plastycznego 

-  posiadane wiadomości z malarstwa i dekoratorstwa przenosi na inne 

   dziedziny sztuki 

-  wykorzystuje wiadomości z innych przedmiotów dla zrozumienia zagadnień 

   malarskich i dekoratorskich, rozumie język plastyki i sprawnie nim operuje   

-  jest systematyczny w prowadzeniu zapisu lekcji, wyczerpująco i 

   samodzielnie realizuje zadania domowe 

-  wzbogaca zapisane treści samodzielnie dobranym materiałem ilustracyjnym 

-  terminowo przedstawia do oceny wszystkie zadania plastyczne, realizowane 



   na lekcjach. 

-  ocena za wypowiedzi plastyczne nie powinna być niższa niż dobra 

Ocena dobra: 

Uczeń: 

-  poprawnie realizuje zadania wykorzystując wiedzę i umiejętności nabyte w całym 

procesie edukacji szkolnej 

-  podejmuje próby rozwiązywania zadań  plastycznych,  ich interpretacji, analizy i 

syntezy 

-  jest aktywny na lekcji, operuje pojęciami plastycznymi 

-  systematycznie prowadzi zapis lekcji i odrabia zadania domowe 

-  prace plastyczne wykonuje na lekcjach i oddaje w wyznaczonym terminie 

-  prawidłowo realizuje zadania edukacyjne w tym wypowiedzi plastyczne, 

   zgodnie z tematem i uwzględnieniem techniki plastycznej 

-  podejmuje próby rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o 

   wiadomości uzyskane na lekcji, poprawnie stosuje środki wyrazu   

   plastycznego, podejmuje próby indywidualnych rozwiązań. 

Ocena dostateczna: 

Uczeń: 

-  zapamiętuje i rozumie wiadomości z bieżącej lekcji i potrafi zastosować je w 

  wypowiedzi i praktycznym ćwiczeniu 

-  prowadzi zapis lekcji i dba o czytelność i estetykę pisma 

-  prace plastyczne wykonuje na lekcjach, zgodnie z tematem i zadaniem 

   edukacyjnym ( technika, plastyczna, rozwiązania plastyczne, kompozycyjne, 

   kolorystyczne) 

-  wszystkie przedstawione do oceny wypowiedzi plastyczne uzyskały ocenę 

    Pozytywną 

Ocena dopuszczająca: 

Uczeń: 

-  uczestniczy w lekcji, zapamiętuje wiadomości z bieżącej lekcji i potrafi je 

   przedstawić  w formie odpowiedzi na pytanie 

-  rozumie i wykonuje polecenia dotyczące zadań edukacyjnych 

-  prowadzi zapis lekcji 

- przedstawia do oceny własne wypowiedzi plastyczne 

– uzyskuje pozytywną ocenę dla min. 50 % wykonanych zadań  plastycznych. 

 



Ocena niedostateczna: 

Uczeń: 

- nie spełnił wymogów dla jakiejkolwiek oceny pozytywnej. 

 

3. Kryteria oceny prac plastycznych (wypowiedzi własne, ekspresja): 

Zgodność z zadaniem plastycznym: 

-  uwzględnienie tematu i treści zadania 

-  stosowanie właściwych środków wypowiedzi 

-  rozumienie, zapamiętanie i wykorzystanie treści plastycznych 

-  rozwiązywanie problemów plastycznych lub poszukiwanie rozwiązań 

Bogactwo wypowiedzi plastycznych w zakresie: 

-  różnorodności barw, tonów, form, kompozycji, faktury 

Twórczość, oryginalność rozwiązań plastycznych: 

-  samodzielne rozwiązywanie problemów, niepowielanie i nie zapożyczanie 

       rozwiązań 

Wkład pracy: 

-  wysiłek włożony w wywiązywanie się z zadań 

-  stopień osiągnięcia celu: 

 Dokończenie zadania 

 Dbałość o estetykę wykonania 

 

Ewaluacja 

Przebieg zajęć artystycznych Pracownia malarska będzie podstawą do dokonywania 

bieżącej oceny jakości programu. Podstawową metodą ewaluacji będzie bieżąca obserwacja: 
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Szczególnie wnikliwie będą obserwowane procedury i przebieg realizacji oraz prezentacja 

projektów edukacyjnych. 

Dla prawidłowej ewaluacji uczniowie wyrażą swoją ocenę programu i jego realizacji przez 

wypełnienie na zakończenie semestru ankiety ewaluacyjnej, w której uczniowie ocenią 

własny przyrost wiedzy, umiejętności, przystępność oraz atrakcyjność zajęć artystycznych. 

W wyniku ewaluacji po zakończeniu roku szkolnego, zostanie dokonana stosowna 

modyfikacja programu. 

 

 

 

 

 


