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SYSTEM O CENIANIA Z PRZEDM IOTU
PLASTYK A
1. Prz y wystawianiu ocen z plast yki obowiązują zasady zawarte w
Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz zasady dodatkowe
związane z specyfiką przedmiotu.
2. Na początku roku szkolnego i drugiego półrocza (prz ypomnienie )
uczniowie zapoznawani są szczegółowo z systemem oceniania oraz
wymaganiami edukacyjnymi wg realizowanego programu.
3. Na ocenę z przedmiotu plast yka wpł ywają:
 Działalność plast yczna.
 Odpowiedzi ustne.
 Kontrolne prace pisemne.
 Zadana domowe.
 Praca na lekcji.
 Akt ywność, obowiązkowość i stosunek do przedmiotu.
 Akt ywność art yst yczna – działalność ucznia w zakresie
art yst ycznym poza lekcjami.
Każda z ocen zamieszczona w dzienniku posiada opis.
4. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze być nieprz ygotowanym do zaj ęć
za każde następne nie prz ygotowanie do zajęć uczeń otrz ymuje ocenę
niedostateczną. W szczególnych prz ypadkach, po wyjaśnieniu przez
ucznia swojego nie prz ygotowania do zajęć naucz yciel może odstąpić
od oceny negat ywnej.
5. Prace kontrolne ze względu na różnorodny przebieg lekcji plast yki
mogą obejmować nie t ylko trz y ostatnie lekcje, ale wybrane temat y
wskazane przez nauczyciela do powtórzenia przed sprawdzianem.
6. Punktacja pisemnych prac kontrolnych oparta jest o wartość pr ocentową
zawartą w WSO – Ocenianie ucznia. Nauczyciel może wartość
procentową zmienić na wyższą lub niższą dla poszczególnej oceny w
zależność od stopnia trudności kontrolowanego obszaru wiedzy.
7. Wszystkie działania oceniane są obowiązkowe . Uczeń nieobecny ma
obowiązek uzupełnienia materiału w wyznaczonym przez naucz yciela
czasie na lekcji lub zajęciach dodatkowych .
8. Oceny niedostateczne, można poprawić. Uczeń powinien sam wyrazić
chęć poprawy i zgłosić się do zaliczenia nieopanowanego materiału w
ciągu dwóch t ygodni . W wyjątkowych sytuacjach może być wyznaczony
inny termin poprawy oceny np.: zajęciach dodatkowych . Ocen nie
będzie można poprawić w późniejsz ych terminach.
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