PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z PLASTYKI DLA KLAS 4-7


Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej oraz w zakresie realizowanego w danej klasie programu nauczania plastyki.

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:
	prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów,
	wypowiedzi ustne lub pisemne,
	prace domowe (np. przygotowanie dodatkowych informacji na podany temat),
	praca w grupach,
	zeszyty uczniowskie,
	dodatkowe formy aktywności ucznia (np. udział i osiągnięcia w konkursach plastycznych).


Ocenie podlega także:
	indywidualny wkład i zaangażowanie ucznia w działania plastyczne, aktywne uczestnictwo w zajęciach,
	przygotowanie ucznia do zajęć.


Ocenianie ucznia na zajęciach plastyki dotyczy również aspektów jego aktywności, najważniejsza jest działalność plastyczna i to ona stanowi podstawowy wyróżnik tych zajęć.



STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:
	posiada wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania,
	jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
	wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,
	przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne i osiąga sukcesy.


STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
	opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem,
	biegle posługuje się terminami plastycznymi,
	pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, 
	jest zawsze przygotowany do zajęć, 
	efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne.


STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
	opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie,
	poprawnie posługuje się terminami plastycznymi
	jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,
	wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem.


STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
	posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,
	poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, zaangażowaniem, 
	nie dba o estetykę pracy,
	najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.


STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
	posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,
	ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,
	często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu,
	nie wykazuje woli poprawy oceny.


STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 
	nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania i uzyskuje oceny  niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,
	nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,
	nie posiada wymaganych materiałów, 
	nie wykazuje woli poprawy oceny.



USTALENIA KOŃCOWE

Na zajęciach plastyki ocenie podlegają: działalność plastyczna – dobór kompozycji 
i środków wyrazu, kreatywność, sposób przedstawiania tematu i oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego, rysowanie, malowanie, rzeźbienie zgodnie 
z założeniami, wiedza zgodna z podstawą programową, znajomość wybranych zagadnień 
z dziejów sztuki, osiągnięcia, zaangażowanie i praca włożona w wykonanie zadania, estetyka prac.
	Oceny są jawne.
	Uczeń  przygotowuje się do każdych zajęć zgodnie z zaleceniami nauczyciela. Posiada zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne własne przybory, potrzebne do wykonania prac wytwórczych.
	Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie (np. brak zeszytu, brak przyborów plastycznych) bez ponoszenia konsekwencji. 
Po wykorzystaniu limitu, każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje wpisaniem uwagi. 
Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.
Uczeń nieprzygotowany to uczeń, który nie posiada potrzebnych materiałów do lekcji, zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub pracy domowej. 
Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia od pracy na lekcji. 
Uczeń ma obowiązek pracować na materiałach zastępczych.
	W przypadku nieobecności na lekcji uczeń ma obowiązek uzupełnić pracę plastyczną 
i oddać ją do oceny w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły, uzupełnić wiadomości i przygotować przybory niezbędne do następnego zajęcia.
	Niedokończone na zajęciach lekcyjnych ćwiczenia plastyczne i prace twórcze uczeń może dokończyć w domu (prace niedokończoną przed zabraniem do domu należy dać nauczycielowi do podpisu, tylko w tym przypadku praca może być oceniona celująco) 
i oddać do oceny w przeciągu dwóch tygodni. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu uczeń otrzymuje oceną niedostateczną.
	Każda praca plastyczna wykonana przez ucznia na lekcji ewentualnie dokończona w domu (na wyżej wymienionych zasadach) oceniona jest pozytywnie. Ocenę niedostateczną 
za pracę plastyczną uczeń otrzymuje wtedy, gdy jej nie odda do oceny.
	Dodatkowe oceny z przedmiotu uczeń może uzyskać aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym szkoły, konkursach plastycznych itp.
	Ocena końcowa nie jest średnią ocen.
	Ocenianie osiągnięć plastycznych jest niezwykle trudne ze względu na duże różnice 
w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Dlatego też oprócz rozwoju umiejętności plastycznych ważnym elementem oceny jest zaangażowanie 
i postawa ucznia na lekcji. 
	Przy ustalaniu oceny z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.





