PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV-VII

Zasady oceniania uczniów:
1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności, określa jego
postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w
podstawie programowej.
2. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z PZO z plastyki.
Ocena wiedzy i umiejętności stanowi złożony proces oraz wymaga indywidualnej analizy
możliwości twórczych każdego ucznia.
3. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są poprzez wpis do edziennika oraz podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.
4. Uczniowie oceniani są wg skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Oceniania.
Są to następujące stopnie: ocena celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca,
niedostateczna.
5. Uczeń może poprawić każdą ocenę, ale musi uzgodnić to z nauczycielem i ma na to 2 tygodnie.
6. Uczniom posiadającym odpowiednie opinie lub orzeczenia z poradni psychologicznopedagogicznej dostosowywane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami poradni. Wsparcie
polega m.in. na: wydłużeniu czasu przeznaczonego na wykonanie pracy plastycznej; powtarzaniu
poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane; pomocy w selekcjonowaniu
wiadomości; mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia.
Na ocenę śródroczną i roczną z plastyki składają się oceny z różnych form aktywności ucznia:
 prace plastyczne - oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela
przed rozpoczęciem pracy. W szczególności podlegają ocenie za: wkład pracy, kreatywność,
staranność wykonania, zgodność z tematem itd. Czas na wykonanie pracy plastycznej ustalany jest na
początku lekcji. Każda praca jest tworzona bezpośrednio na zajęciach, indywidualnie lub zespołowo.
W przypadku niedokończenia pracy plastycznej, uczeń musi ją samodzielnie sfinalizować w domu i
przynieść na kolejną lekcję plastyki. Niedostarczenie pracy w terminie skutkuje oceną
niedostateczną. W uzasadnionych przypadkach t.j. np. usprawiedliwienie, choroba, nauczyciel może
przedłużyć termin składania prac o kolejny tydzień.
 przygotowanie ucznia do zajęć - uczniowi przysługują dwa zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji
w półroczu. O braku gotowości do pracy uczeń informuje nauczyciela na początku lekcji, zaraz po
sprawdzeniu obecności.
 aktywność - Uczeń zdobywa w trakcie nauki +, które podlegają zamianie na oceny: trzy + dają
ocenę bdb lub z woli ucznia – pięć + na ocenę cel
 kartkówka - Przed każdą pracą pisemną nauczyciel informuje uczniów o zakresie materiału i
terminie pracy z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał kartkówek
w terminie. Jeśli nie przystąpi do poprawy w wyznaczonym terminie, otrzymuje ocenę
niedostateczną.
 odpowiedź ustna - niezapowiedziana i sprawdzająca wiedzę z 3 ostatnich tematów
 prace domowe
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 dodatkowe prace plastyczne - uczeń raz w miesiącu może przynieść ponadprogramową prace
plastyczną na dowolny temat, na dowolnym formacie i dowolną techniką wykonaną.
 udział oraz osiągnięcia w konkursach plastycznych.
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