
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 

klas  IV-VII z przedmiotu plastyka 

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH PLASTYKI  

- Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.  

- Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik, zeszyt , 
materiały i przybory plastyczne.  

- W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy                                    
oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym ( do 1 tygodni po powrocie do szkoły). 

 Uczeń na oddanie pracy plastycznej ma dwa tygodnie, jeśli w tym czasie 
nie odda pracy otrzymuje ocenę ndst. Na poprawę oceny 
niedostatecznej uczeń ma tydzień, jednak nie ma już szansy otrzymania 
oceny celującej 

   Jeżeli uczeń dostarczy w bardzo późnym  terminie prace                                   
(30 dni od wstawienia oceny do dziennika) za którą otrzymał ndst,                          
może jedynie otrzymać ocenę dopuszczającą.  

 

 - Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na ostatniej lekcji automatycznie usprawiedliwia jego 
nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem jest udział w sprawdzianach i odpowiedziach ustnych , które 
były zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których 
uczeń był obecny. 

 - Uczniowie nieobecni na sprawdzianach kompleksowych, mają prawo napisania go w ciągu dwóch 
tygodni, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie uzgodnionym przez 
nauczyciela.  

- Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej dwa 
tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

 - Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć raz w semestrze. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza 
na początku lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza ocenę niedostateczną. 
Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza 
oceny za bieżącą pracę lekcyjną.  

- Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny ( 1, 2, 3), z zastrzeżeniem że poinformuje o tym nauczyciela    
i umówi się z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można 
poprawić tylko raz.  

- Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, obejmującego materiał trzech lekcji lub 
materiał obejmujący więcej niż trzy lekcje, (sprawdzian kompleksowy) zrealizowanego w czasie 
całego semestru, informując wcześniej uczniów o terminie i zakresie materiału objętego 
sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy kartkówka 



(odpowiedz pisemna)  obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma obowiązku 
informowania uczniów o zaplanowanej odpowiedzi pisemnej .  

- Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 2 
tygodni od dnia jego napisania.  

- Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum pięć ocen. W uzasadnionych 
przypadkach (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia) nauczyciel może odstąpić od tego 
wymogu. 

1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:  

- Prace plastyczne ( kryteria: treść zgodna z tematem pracy, kompozycja, dobór techniki i palety 
barw, inwencja twórcza i oryginalność zastosowanych środków plastycznych, estetyka i staranność 
wykonania)  

- Aktywność i zaangażowanie w pracę na lekcji  

- Przygotowanie do lekcji 

 - Ćwiczenia z zakresu realizowanego programu: - Kartkówka, jako forma odpowiedzi,  - Prace 
kontrolne (np. test wiedzy, praca klasowa), - Prowadzenie i estetyka zeszytu( ocena raz w semestrze). 
- Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z realizowanym 
programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np. prace 
konkursowe, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów wizualnych 
na określony temat, elementów dekoracji na uroczystości szkolne),  

- Udział w szkolnych zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania ( koło 
plastyczne, wykonanie prac plastycznych na konkursy, udział w konkursach plastycznych na terenie 
szkoły, miasta i województwa). 

 Dostosowanie  PSO do potrzeb uczniów.                                                                    
Uczniowie posiadający opinię zespołu poradni psychologiczno-

pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani                      

z uwzględnieniem zaleceń poradni.  
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