PLASTYKA
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE rok szkolny 2018/2019
Podczas oceny pracy plastycznej ucznia bierze się w szczególności pod uwagę:
zaangażowanie z jakim uczeń wykonuje swoją pracę plastyczną podczas lekcji ( malarską,
rysunkową, graficzną, przestrzenną lub inną ), a dopiero w następnej kolejności walory
artystyczne pracy ( sposób doboru barw, kompozycję, ujęcie i zgodność z tematem itp.).
Uczeń jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania swojej pracy podczas każdej lekcji.
Podczas wystawiania oceny śródrocznej i rocznej w szczególności bierze się pod uwagę:
oceny jakie otrzymał uczeń za swoje prace plastyczne wykonane podczas lekcji, a w dalszej
kolejności:
- przygotowanie ucznia do lekcji, przez co rozumie się przyniesienie niezbędnych materiałów do
wykonania pracy ( np. kartek, odpowiednich przyborów, podręcznika itd. ).
Uczeń może być dwa razy w semestrze nieprzygotowany. Każde kolejne nieprzygotowanie
odnotowywane jest w dzienniku wpisaniem oceny niedostatecznej. Uczeń nieprzygotowany do
lekcji otrzymuje materiały niezbędne do pracy od nauczyciela lub pożycza od rówieśników i
obowiązkiem ucznia jest wykonywanie swojej pracy. Jeżeli uczeń nie będzie chciał pracować lub
zaangażowanie ucznia w wykonywanie pracy będzie rażąco niskie, wówczas otrzyma ocenę
niedostateczną. Będzie mógł poprawić ocenę niedostateczną wykonując pracę samodzielnie w
domu. Zaległe prace uczeń powinien oddać na kolejnej lekcji na której będzie obecny. Prac nie
można oddawać podczas lekcji, na której nauczyciel wystawia oceny śródroczne lub roczne.
Wyjątkowe sytuacje omawiane są indywidualnie z uczniem lub z jego rodzicami. Nie można
poprawiać ocen z prac plastycznych innych niż oceny niedostateczne.
Na lekcji nauczyciel informuje jakie materiały należy przynieść na kolejną lekcję. Obowiązkiem
ucznia jest przygotowanie się do lekcji. Nieobecność ucznia nie zwalnia go z przygotowania do
zajęć.
- aktywny udział w lekcji podczas omawiania zagadnień z dziedziny plastyki ( branie udział w
dyskusji, udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie itd.)
Za aktywność uczeń może otrzymać ocenę w sakli od 1 do 6. Jeżeli otrzyma ocenę
niedostateczną lub dopuszczającą to może ją poprawić na kolejnej lekcji, na której będzie
obecny, w formie ustnej lub pisemnej. Ocen za aktywność innych niż oceny niedostateczna i
dopuszczająca nie można poprawiać.

- oceny za prace artystyczne wykonane na konkursy plastyczne na różnych szczeblach i oceny za
zdobycie nagród i wyróżnień w konkursach
Za prace konkursowe uczeń może otrzymać oceny bardzo dobrą lub celującą, w zależności od
walorów artystycznych pracy. Prace konkursowe uczeń może wykonywać w domu.
- oceny lub ,,+” za prace dodatkowe wykonane w domu
Uczeń może przynieść również swoje prace dodatkowe, które wykonał samodzielnie poza
szkołą. Za pracę dodatkową może otrzymać ,,+". Trzy ,,+" składają się na ocenę bardzo dobrą.
W ciągu jednego semestru uczeń może otrzymać najwyżej sześć ,,+".
Dłuższa nieobecność ucznia w szkole wymaga indywidualnej konsultacji z nauczycielem oraz
ustalenia zasad oddania zaległych prac.
Wobec uczniów posiadających Opinię lub Orzeczenie dostosowuje się wymagania edukacyjne
zgodnie z zaleceniami.

