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Zasady oceniania uczniów:
Podczas wystawiania ocen z przedmiotu nauczyciel zwraca uwagę,
przede wszystkim, na:
1.Indywidualne predyspozycje ucznia, wysiłek włożony w pracę, estetykę oraz pomysłowość.
2.Umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych
rozwiązań.
3.Podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, udział w konkursach
plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska.
4.Przygotowanie ucznia do zajęć:




polega na posiadaniu i prowadzeniu zeszytu przedmiotowego, ocenianie zeszytów
przedmiotowych odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego.
przynoszeniu niezbędnych przyborów i materiałów, o których nauczyciel powiadamia
ucznia na bieżąco, przy czym, przyborami obowiązkowymi na każdej lekcji jest blok
rysunkowy oraz komplet kredek,
trzy razy w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie do
zajęć bez konsekwencji (o nie przygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po
wejściu do klasy),

Gdy uczeń jest nieobecny na lekcji, nie wykonuje w domu zaległej pracy, ale jest
zobowiązany do odpisania notatki do zeszytu.
Uczeń, który jest nieobecny na lekcji ma obowiązek dowiedzieć się jakie materiały i przybory
należy przygotować na kolejną lekcję.
Obowiązkiem ucznia jest utrzymać porządek na stanowisku pracy i przestrzegać zasad bhp.
Kryteria oceny prac plastycznych:
Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przez
nauczyciela na początku zajęć. Ocena prac plastycznych obejmuje w szczególności:








zgodność z tematem,
bogactwo treści,
pomysłowość, (oryginalność)
wartości formalne ( kompozycja, kolorystyka, techniki plastyczne),
wrażliwość,
estetyka.

5.Kartkówki i sprawdziany teoretyczne:
kartkówka obejmująca materiał ostatnich 3 lekcji,
sprawdziany zapowiadane są tydzień wcześniej. Ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić
jeden raz w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Tryb wystawiania ocen klasyfikacyjnych
Ocena półroczna i roczna:




nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych,
jest wystawiana ze wszystkich ocen uzyskanych w półroczu lub w całym roku
szkolnym (ocena końcoworoczna), a największy wpływ na nią mają oceny za prace
plastyczne wykonywane w klasie.
udział w zajęciach kółka plastycznego i nagroda w konkursie plastycznym umożliwia
podniesienie oceny o jeden stopień.

Uczniowie są informowani na bieżąco o swoich osiągnięciach - wpis do dziennika
elektronicznego i ocena słowna. Rodzice otrzymują informacje o ocenach dzieci poprzez
wpis do dziennika elektronicznego.
Dostosowanie PSO do potrzeb uczniów z dysfunkcjami. Uczniowie posiadający opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z
uwzględnieniem zaleceń poradni. Niniejszy system oceniania znajduje się do wglądu dla
uczniów i ich rodziców u nauczyciela

