Zasady oceniania z plastyki
1. Na zajęciach z plastyki uczeń otrzymuje ocenę za:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

aktywne uczestnictwo w zajęciach,
wykonywanie ćwiczeń z teorii i historii sztuki
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.
Uczeń otrzymuje ocenę dodatkową za:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
wyniki osiągane w konkursach plastycznych,
przygotowywanie oprawy plastycznej imprez
wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych,
przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie
różnych źródeł.
uczestnictwo w zajęciach plastycznych pozaszkolnych

2. Ocenie prac plastycznych podlegać będą:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zgodność pracy z tematem lekcji,
poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych,
trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań,
oryginalność realizacji danego tematu
estetyka pracy
➢ Praca powinna być wykonana samodzielnie, podczas zajęć lekcyjnych.

3. Ocenie podlegają również umiejętności ponadprzedmiotowe:
▪
▪
▪

umiejętność współpracy w zespole,
planowania i organizowania własnego warsztatu pracy
rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

4. Jeżeli uczeń był nieobecny na lekcji plastyki nie musi wykonywać zaległej pracy plastycznej, ale powinien
skończyć już rozpoczętą (dopuszczalne ukończenie w domu).
5.

Procedura podniesienia oceny przewidywanej: uczeń może ubiegać się o podniesienie oceny rocznej w
przypadku gdy liczba niewykonanych prac plastycznych nie przekracza dwóch w półroczu.
Podwyższenie oceny musi być udokumentowane:
a) do 3 dni po otrzymaniu oceny przewidywanej rodzic powinien napisać wniosek o ponowne
rozpatrzenie oceny
b) uczeń musi przygotować pracę plastyczną na wskazany temat oraz przygotować się z wiadomości
teoretycznych z podanego zakresu materiału.
c) nauczyciel odnotowuje wpis w dzienniku

W przypadku przedmiotów artystycznych podniesienie oceny przewidywanej na celującą, wiąże się z
koniecznością spełniania wymagań edukacyjnych tejże oceny w ciągu całego roku.

