WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
PLASTYKA
System oceniania obowiązuje od 1.09.2021r
1) Minimalna liczba ocen wymagana do wystawienia oceny semestralnej – 3
Ocenie podlega:
- odpowiedź ustna lub pisemna z zakresu historii i teorii sztuki, prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

- umiejętności praktyczne.
2) Wymagania, jakie musi spełnić uczeń by otrzymać ocenę:
a) celującą:
- uczeń opanował materiał zawarty w programie nauczania w stopniu
celującym,

- biegle posługuje się technikami plastycznymi, jest sprawny warsztatowo;

potrafi dostosować technikę do celów stawianych w zadaniu; w wykonanej
przez niego pracy oprócz rzetelności warsztatowej pojawiają

się elementy artystyczne,
- samodzielnie doskonali posiadane uzdolnienia artystyczne, - wykazuje
twórczą postawę podczas zajęć edukacyjnych i poza nimi (uczestniczy w
zajęciach dodatkowych, imprezach artystycznych, konkursach).
b) bardzo dobrą:
- uczeń opanował wiedzę i umiejętności programowe w stopniu bardzo
dobrym,
- wykazuje duża samodzielność w rozwiązywaniu problemów, korzysta z
różnych źródeł informacji

- pracuje systematycznie i sumiennie, jest zawsze przygotowany do zajęć,
- sprawnie i świadomie posługuje się różnorodnymi technikami plastycznymi.

c) dobrą:
- uczeń dobrze opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
- wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu problemów teoretycznych,
korzysta z różnych źródeł informacji, - staranny, sumienny, zazwyczaj
przygotowany do lekcji
- zna i umiejętnie posługuje się podstawowymi technikami

plastycznymi.
d) dostateczną:
uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie w stopniu dostatecznym,
wykonuje typowe zadania praktyczne lub teoretyczne o średnim
stopniu trudności przy niewielkiej pomocy nauczyciela, - wykazuje
chęć pracy na zajęciach dydaktycznych, choć bywa, że
jest
nieprzygotowany do zajęć, stara się pracować systematycznie

-

e) dopuszczającą:

- uczeń opanował minimum wiadomości i umiejętności koniecznych do
kontynuowania nauki,

- jest w stanie wykonać zadania praktyczne i teoretyczne typowe, o niewielkim
stopniu trudności z pomocą nauczyciela, - często bywa nieprzygotowany do
zajęć, - nie pracuje systematycznie

f) niedostateczną:

- nie opanował niezbędnego minimum wiadomości i umiejętności określonych
programem nauczania i nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela
wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności,

- jest stale nieprzygotowany do lekcji (brak podstawowych materiałów do
wykonywania zadań),

- nie podejmuje działań zmierzających do uzupełnienia wiadomości i
umiejętności.

3) Uczeń może poprawić w półroczu od jednej do trzech ocen cząstkowych
ze sprawdzianów (w zależności od ilości ocen z przedmiotu) w terminie do 2
tygodni od momentu wpisania oceny do edziennika. Jeżeli uczeń nie pisał
sprawdzianu, nauczyciel wpisuje ”0” jest to informacja o konieczności
uzupełniania oceny w terminie przewidzianym do poprawy. Niewywiązanie się
z tego obowiązku skutkuje postawieniem oceny niedostatecznej.

4) Na lekcjach oceny ustala się w stopniach wg następującej skali:
celujący (6) - 95 -100%
bardzo dobry (5) - 85 – 94%
dobry
(4) - 70 - 84%
dostateczny (3) - 50 - 69%
dopuszczający (2) - 30 – 49%
niedostateczny (1) - 0- 29%

5) Za brak przygotowania do lekcji z pracami artystycznymi nauczyciel stawia
ocenę niedostateczną (nie dotyczy to braku zeszytu i podręcznika). Brak
pracy domowej zgłoszony przed lekcją to nieprzygotowanie- (ilość zależna od
ilości godzin przedmiotu). Uczeń musi być przygotowany na każdą lekcję
plastyki przy pracach artystycznych. Nie może być nieprzygotowany ponieważ
plastyka jest raz w tygodniu. Praca musi być wykonana samodzielnie i na
lekcji.

6) Wystawienie ocen śródrocznych i końcowych z przedmiotów podlega
jednolitym zasadom. Jeżeli średnia ważona nie jest liczba całkowitą zaokrągla
się ją według następującej zasady: powyżej 0,6 zaokrągla się w górę. Do
średniej liczy się tylko ocena poprawiona.

