Przedmiotowy System Oceniania
PLASTYKA
w klasach IV-VII
Obowiązuje na lekcjach plastyki w klasach IV-VII w Szkole Podstawowej
im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
1. Celem oceniania jest:
1. Monitorowanie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności ucznia zgodnie z podstawą programową
oraz programem nauczania plastyki w klasach V-VI „ Do dzieła!” J. Lucas i K. Onak oraz
programem nauczania plastyki w klasach IV-VII Beaty Mikulik
2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
3. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.
4. Motywowanie ucznia do dalszej pracy, wysiłku, samodoskonalenia się.
5. Dostarczanie rodzicom i nauczycielom szczegółowej informacji o postępach, trudnościach,
specjalnych uzdolnieniach ucznia.
6. Umożliwienie nauczycielowi kontroli rozwoju ucznia, doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej
Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VII:
 Prace plastyczne (malarskie, rysunkowe, grafiki, rzeźby itp.).
 Wypowiedzi ustne
 Prowadzenie zeszytu.
 Prace pisemne: „kartkówki”- krótkie prace pisemne z ostatnich 3 lekcji,
 sprawdzian semestralny zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem i podaniem zakresu
materiału
 Aktywność na lekcji.
 Przygotowanie do zajęć.
 Wykonywanie dodatkowych prac plastycznych np. dekoracje okolicznościowe, albumy…
 Aktywność pozalekcyjna ( udział w konkursach plastycznych, w kołach zainteresowań w szkole
i poza szkołą)
Ustalając ocenę z plastyki brany jest przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia
i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
Uczeń ma obowiązek:
Przychodzić przygotowany do zajęć.
Przynosić materiały i narzędzia do wykonywania prac plastycznych.
Prowadzić zeszyt przedmiotowy i gromadzić w skoroszycie wykonane prace.
Systematycznie oddawać prace plastyczne wykonane na lekcji.
Zaliczyć wiadomości sprawdzające z plastyki.
Uzupełnić zaległości spowodowane dłuższą nieobecnością na zajęciach.
Uczeń ma prawo:
Uzyskać dodatkową ocenę za : dodatkowe prace (typu albumy, dekoracje okolicznościowe), udział w
konkursach itp.
Uczeń może zgłosić dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowanie do zajęć lub brak materiałów
(każde następne jest oceną niedostateczną).
Poprawić ocenę niedostateczną w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania

KRYTERIA OCENIANIA:
Ocenę celującą(6) otrzymuje uczeń, który w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych
programem i dodatkowo: - czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, - wykazuje zainteresowanie
sztuką - podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie
plastyczne klasy i szkoły), - reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych.
Ocenę bardzo dobrą(5) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim
stopniu, a ponadto: - wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, - starannie wykonuje ćwiczenia
plastyczne, - potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.
Ocenę dobrą(4) otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu
średnim, a także: - zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie, - poprawnie
formułuje wnioski i udaje mu się bronić swych poglądów, - odpowiednio wywiązuje się z części zadań i
powierzonych ról,
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu
poprawnym oraz: - nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania, rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych, - czasami poprawnie formułuje
wnioski, - ma problemy z obroną swoich poglądów,
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie
elementarnym, a także: - nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, - biernie
uczestniczy w dyskusjach,
- niestarannie wykonuje ćwiczenia, - nie formułuje własnych wniosków
Ocenę niedostateczną(1) otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował
materiału i nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania oraz: - nie wykazuje
zainteresowania przedmiotem, - nie bierze udziału w działaniach twórczych, - nie prowadzi zeszytu
przedmiotowego, - nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. Ocena ta nie wynika z
możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na
lekcjach.
Wobec uczniów posiadających specyficzne trudności w nauce stosuje się zalecenia poradni zawarte
w orzeczeniu. Uczniowie ci otrzymują mniejszą ilość prac bądź o mniejszym stopniu trudności.
opracowała : Ewa Biernat

