
Przedmiotowy system oceniania z plastyki w klasach 4-7 

Ogólne zasady oceniania: 

1. Każdy jest oceniany według tych samych zasad. 

2. Ocenie podlegają prace plastyczne, pisemne, aktywność na lekcji, udział w konkursach plastycznych, aktywne 

uczestnictwo w życiu szkoły i środowiska (oprawa plastyczna uroczystości, organizowanie wystaw, innych 

wydarzeń o charakterze artystycznym). 

3.Uczeń może otrzymać plus za aktywność na lekcji oraz dodatkowe prace plastyczne. Liczba plusów na ocenę 

bardzo dobrą wynosi 4 ( przy 1 godzinie przedmiotu w tygodniu ).  

4. Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe na lekcje przynosi podręcznik, zeszyt ( w linię lub kratkę ), 

blok oraz niezbędne przybory plastyczne. 

5.Uczeń, który opuścił lekcję ma obowiązek nadrobić braki. 

6.Uczeń, który pisze niesamodzielnie kartkówki ( ściąga ) oraz tworzy niesamodzielne prace otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

7. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Liczba dopuszczonych nieprzygotowań w ciągu półrocza 

wynosi 1 ( przy 1 godzinie przedmiotu w tygodniu). Po wyczerpaniu przez ucznia nieprzygotowań nie stawiamy 

uczniowi oceny niedostatecznej tylko uwagę. 

8. Nieprzygotowanie uczeń może zgłosić najpóźniej podczas sprawdzania listy obecności. Za nieprzygotowanie 

rozumie się brak pracy domowej, brak podręcznika, zeszytu, oraz niezbędnych przyborów plastycznych na dana 

lekcję. 

9. Uczeń, który nie posiadał zeszytu, pracy plastycznej jest zobowiązany do nadrobienia zaległości na następną 

lekcję. 

10. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny w formie wyznaczonej przez nauczyciela, poprawa oceny powinna 

nastąpić w przeciągu dwóch tygodni od daty oddania prac.  

11. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z kartkówki, pracy plastycznej w przeciągu dwóch tygodni 

od daty oddania prac.  

12.Jeżeli uczeń był nieobecny na zajęciach i ma zaległe prace powinien dostarczyć je po powrocie do szkoły - 

termin wyznacza nauczyciel w porozumieniu z uczniem. 

13.Ocenę na semestr i na koniec roku wystawia się na podstawie wymagań edukacyjnych na poszczególne 

oceny. 

14. Na koniec semestru nie przewiduje się żadnych dodatkowych prac zaliczeniowych.  

15. Uczniowie oceniani są według progu procentowego: 

0 - 33% - niedostateczny 

34 - 49% - dopuszczający 

50 - 69% - dostateczny 

70 - 89% - dobry 

90 - 99% - bardzo dobry 

100% - celujący 


