Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach IV-VII
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
1. Ocenie podlegają:
 ćwiczenia plastyczne - rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu,
przestrzeni,
 prace plastyczne - ilustracje, rysunki, kompozycje graficzne, rzeźby...
 odpowiedź ustna (znajomość podstawowych terminów plastycznych, epok i stylów w plastyce oraz
wybitnych przedstawicieli świata artystycznego),
 praca domowa,
 przygotowanie ucznia do zajęć,
 uczestnictwo w zajęciach,
 zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,
 umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych
poglądów.
2. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem
pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za: zgodność z tematem, bogactwo treści, wartości
formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki), pomysłowość
(oryginalność), estetykę pracy.
3. Ważna jest również pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią:
• aktywne uczestnictwo w zajęciach,
• przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów,
• przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,
• efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,
• zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.
4. Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia.
5. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną uczeń otrzymuje tylko wtedy, gdy jej nie odda do oceny.
6. Każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną. Nie bez znaczenia są:
• dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych,
• udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej
imprez),
• uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
• wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
• przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie
różnych źródeł.

7. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach, to może to zrobić w domu
i oddać pracę do oceny w terminie dwóch tygodni od zakończenia tej pracy na lekcji, w przeciwnym
wypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Uczeń w semestrze może poprawić tylko dwie oceny niedostateczne otrzymane za nieterminowe oddanie
pracy plastycznej.
9. Uczeń nieobecny na lekcji nie musi wykonywać pracy plastycznej w domu chyba, że jest to praca
dwugodzinna i na jednej z lekcji jest obecny.
10. Uczeń może poprawić jedną ocenę cząstkową z pracy plastycznej w semestrze.
11. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do zajęć bez konsekwencji.
O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć:
braku zeszytu, braku materiałów i pomocy plastycznych, braku zaległej pracy.
12. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach,
nauczyciel wyznacza inne (podobne) ćwiczenie do wykonania na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę
w zadanej technice.
13. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został zgłoszony jako nieprzygotowanie przez ucznia)
uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawić tę ocenę przynosząc na najbliższą lekcję
uzupełnioną pracę domową.
14. Ocena semestralna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO. Jest ona wykładnikiem osiągniętych
umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy. Odzwierciedla ona postawę ucznia
wobec przedmiotu i wykonywanych zadań. Ponad wszystko w ocenie brany jest pod uwagę wysiłek ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
15. Aktywność na lekcji jest nagradzana „plusami". Przez aktywność rozumiemy: częste zgłaszanie się na
lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, czynna praca w grupach, wykonywanie dodatkowych zadań. Za
5 zgromadzonych plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Za 3 zgromadzone „minusy” uczeń
otrzymuje oceną niedostateczną.

Stopnie szkolne
Stopień dopuszczający
Przyswojenie przez ucznia podstawowych wiadomości i umiejętności wymienionych w programie nauczania dla
przedmiotu plastyka stanowi podstawę do wystawienia oceny dopuszczającej. Dziecko powinno rozwiązywać
(samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela) zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w
stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Stopień dostateczny
Jeżeli uczeń opanuje w stopniu średnim materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze
szczegółowym), należy wystawić mu ocenę dostateczną. Dziecko powinno samodzielnie rozwiązywać zadania
plastyczne o niewielkim stopniu trudności, poprawnie posługując się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Stopień 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 ćwiczeń
obligatoryjnych) stanowi podstawę do wystawienia oceny dobrej. Dziecko powinno samodzielne rozwiązywać
zadania teoretyczne, odpowiednio posługiwać się przyborami i narzędziami oraz wykonywać prace plastyczne
poprawne pod względem technicznym i estetycznym.

Stopień bardzo dobry
Uczeń, który opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je
w działaniach plastycznych, otrzymuje stopień bardzo dobry. Dziecko bierze udział w dyskusjach na temat
prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy. Stosuje również z powodzeniem
wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia 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 i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań) oraz uzupełnia
wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.

Stopień celujący
Jeżeli uczeń przejawia szczególne zainteresowania plastyką (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce,
przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz posiada wiedzę i umiejętności
znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania, może uzyskać stopień celujący. Ponadto
powinien aktywnie uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, osiągać sukcesy w konkursach plastycznych,
wykazywać zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły oraz poza
nią.

