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Oceniając postępy uczniów, należy uwzględnić potencjalne umiejętności plastyczne uczniów w 

adekwatnym przedziale wiekowym. Kryteria oceniania muszą być zrozumiałe oraz dostępne 

dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców. Należy przekazać im informacje o tym, co będzie 

podlegało ocenie i w jaki sposób ocenianie będzie prowadzone.  

Uzdolnienia plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.  

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki są zgodne i podporządkowane WSO ZSS SP nr 1 w 

Kruszwicy. 

1. Każdy uczeń informowany jest ogólnie (dwa razy w roku) i na każdych zajęciach za co i w 

jaki sposób będzie oceniany oraz jakie musi spełnić kryteria na poszczególne oceny. 

2. Ocenie podlega: 

- sumienność przygotowania materiałów na zajęcia (przybory jak i informacje) sprawdzana w 

sposób wybiórczy co najmniej kilka razy w semestrze, 

- wiedza w formie wypowiedzi ustnych co najmniej jeden raz w semestrze, 

- aktywność praktyczna ( zaangażowanie na zajęciach) na każdej jednostce lekcyjnej czyli za każdy 

praktyczny wytwór, 

- praca zespołowa (przynajmniej trzy razy w semestrze przy zróżnicowaniu ilosci uczniów w 

grupie), 

- aktywność pozalekcyjna 

• dodatkowe prace plastyczne (za każdy plastyczny wytwór) 

• udział w konkursach (przy znacznym osiągnięciu cząstkowa ocena celująca, za udział 

podsumowanie poprzez podwyższenie oceny przy wystawianiu ocen), 

• tworzenie elementów dekoracji (podwyższenie oceny przy wystawianiu ocen), 

• wystawy indywidualne itp. (podwyższenie oceny przy wystawianiu ocen). 

3. Każdy uczeń oceniany jest przynajmniej raz w semestrze z : 

- aktywności plastycznej, 

- wiedzy z historii sztuki, 

- wiedzy z zakresu sztuk plastycznych. 

4. Uczeń co najmniej dwa razy w semestrze uczestniczy w ocenianiu swoich prac – element 

samooceny i oceny koleżeńskiej, 
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5. Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1-6 zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, a 

dokumentowanie oceniania zapisywane jest w dzienniku lekcyjnym. 

6. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji o swoich ocenach o możliwości ich poprawy zgodnie z 

zapisem w statucie szkoły. 

7. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny jak i obszary oceniania szczegółowo 

opisane są w dokumentach znajdujących się w bibliotece szkolnej. 

 


