PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z PLASTYKI
1. Podstawą do wystawienia oceny półrocznej oraz oceny końcoworocznej w klasach
IV – VII jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
 Każdej ocenie cząstkowej oraz ocenie półrocznej przyporządkowuje się liczbę
naturalną, oznaczając jej wagę w hierarchii ocen.
 Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Średnia ważona
0 – 1,60
1,61 – 2,60
2,61 – 3,60
3,61 – 4,60
4,61 – 5,50
5,52 – 6,0

Ocena
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia (według następującej wagi):
 waga 3: sprawdziany, prace wytwórcze, wysokie lokaty w konkursach;
 waga 2: kartkówki, odpowiedź;
 waga 1: warsztat pracy ucznia, zeszyt, aktywność, praca domowa, udział w konkursie.
3. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia
oraz przygotowanie do zajęć – przyniesienie potrzebnych materiałów do wykonania prac
wytwórczych wynikających ze specyfiki przedmiotu.
4. Kryteria oceny prac wytwórczych:
 Zgodność wykonania z projektem.
 Stopień samodzielnej pracy.
 Wkład pracy ucznia.
 Estetykę wykonania.
5. W przypadku odmowy pisania sprawdzianu lub nieusprawiedliwionej nieobecności
(ucieczka z lekcji) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną i traci szanse na jej poprawę.
6. Kartkówki, czyli 15-minutowe prace pisemne nie musza być zapowiadane i obejmują
materiał z 3 ostatnich lekcji.
7. Korzystanie przez ucznia w czasie prac pisemnych: sprawdzianów, kartkówek
i innych form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych pomocy („ściąg”), stanowi
podstawę do wystawienia oceny niedostatecznej z danej pracy.
8. Poprawie podlegają oceny niedostateczne i dopuszczające. Do poprawy uczeń może
podejść tylko raz, na swoją prośbę, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie
później niż dwa tygodnie od otrzymania oceny.
9. Uczeń nieobecny zobowiązany jest dowiedzieć się jakie materiały i przybory ma
przynieść na zajęcia i przyjść do szkoły przygotowany. Każdy brak materiałów i
przyborów jest odnotowywany. Po trzech brakach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

10. Zeszyt przedmiotowy powinien być uzupełniony. Za rażące braki w zeszycie
przedmiotowym uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
11. Za udział w konkursach, uczeń może otrzymać ocenę bardzo dobrą, a za zajęcie
czołowych miejsc ocenę celującą.
12. Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie
dotyczy sprawdzianów, testów i zapowiadanych kartkówek). Przez nieprzygotowanie
rozumiemy: niegotowość do odpowiedzi, brak niezbędnych materiałów do prac
wytwórczych.
13. Nauczyciel plastyki jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe,
uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu
nauczania.
14. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcoworocznej podejmuje nauczyciel.

