SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
PLASTYKA

Na lekcję uczeń przynosi blok, przybory do rysowania, pastele/kredki, zdjęcie ilustrujące zadany
temat. Jeśli będzie zapowiedziana lekcja z podręcznikiem – przynosi podręcznik do plastyki.

Ocenie podlegają:
1/ Prace manualne – praktyczne prace (rysunki, prace malarskie, plakaty). Oceniając je, nauczyciel
bierze pod uwagę przede wszystkim stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia, wartość
merytoryczną, zgodność formy z treścią, właściwy dobór techniki, estetykę pracy. Praca manualna
wykonywana jest w szkole w ciągu 3 jednostek lekcyjnych. Jeżeli uczeń nie zdąży wykonać zadania w
tym czasie, bierze pracę do skończenia w domu i przynosi do oceny na następne zajęcia.
Niewykonanie zadania traktowane będzie jako zadanie niespełniające wymagań na ocenę
dopuszczającą.
2/ Kartkówki - (treści zawarte w podręczniku).
Mogą być przeprowadzone bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji. Uczeń może poprawić ocenę
(także w formie ustnej odpowiedzi) w terminie do 2 tygodni.
3/ Odpowiedzi ustne – wymagana będzie wiedza z podręcznika nabyta w czasie 3 ostatnich lekcji.
4/ Prace domowe – zadawane będą w wyjątkowych sytuacjach. Ocenie będzie podlegać poprawność
merytoryczna, efekt plastyczny i estetyka.
5/ Praca na lekcji – uczeń może otrzymać pozytywną ocenę za częste i trafne wypowiedzi na lekcji,
prawidłowe i twórcze wykonanie pracy plastycznej, pomoc koleżeńską na lekcji udzielaną osobom
mającym trudności w rozwiązaniu zadania. Uczeń, który jest nieprzygotowany do zajęć, nie jest
zwolniony z pracy na lekcji.
6/ Udział w konkursach – ocenę dostają uczniowie, którzy zdobyli czołowe miejsca w konkursie.
W konkursach zewnętrznych ocenę otrzymują ocenę także za uczestnictwo (dodatkowa aktywność,
reprezentowanie szkoły).

Uczeń ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania do zajęć w ciągu jednego półrocza. Informuje
o tym fakcie nauczyciela na początku lekcji. Kolejne nieprzygotowanie do zajęć nauczyciel
odnotowuje w dzienniku elektronicznym (powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych). Brak
przygotowania do lekcji ma wpływ na ocenę z zachowania (stosunek do obowiązków). Jeżeli
nieprzygotowanie ucznia do lekcji wynika z sytuacji losowej – informacja taka (podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego) musi znaleźć się w preparatce ucznia. Oceniając nauczyciel bierze pod
uwagę przede wszystkim możliwości intelektualne ucznia, jego zaangażowanie, wkład pracy,

przygotowanie do lekcji oraz zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Średnia
matematyczna wynikająca z ocen nie jest wyznacznikiem oceny śródrocznej i rocznej.

