
Przedmiotowy system oceniania z plastyki 

w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim 

W ocenianiu na przedmiocie -plastyka, biorę przede wszystkim pod uwagę stosunek 

ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek i zaangażowanie w wykonanie zadania 

plastycznego, przygotowanie do zajęć w niezbędne materiały. Dostosowanie metod 

oceniania do możliwości ucznia pozwoli na rzetelną ocenę poziomu jego wiadomości 

i umiejętności. 

KRYTERIA OCENY 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił podstawowe wymagania edukacyjne 

i dodatkowo: 

 aktywnie uczestniczy w zajęciach, oddaje prace plastyczne w terminie, 

 wykazuje zainteresowanie plastyką-uczestniczy w dodatkowych 

proponowanych przez nauczyciela zadaniach artystycznych, 

 uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych 

reprezentując szkołę, 

 podejmuje dodatkowe zadania plastyczne –zdobywa informacje z różnych 

źródeł, 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuj uczeń, który spełnił podstawowe wymagania 

edukacyjne: 

 wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych, 

 wywiązuje się z zadań i powierzonych mu ról na miarę swoich możliwości, 

 uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe, 

 wykonuje prace plastyczne na miarę swoich możliwości i oddaje je w terminie. 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy 

i umiejętności w stopniu średnim i: 



 zwykle pracuje efektywnie i systematycznie, indywidualnie i zespołowo 

na miarę swoich możliwości, 

 najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe, 

 odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról na miarę swoich 

możliwości. 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

w stopniu poprawnym i: 

 niechętnie podejmuje wszelkie działania, nie zawsze pracuje systematycznie, 

 nie wykonuje prac plastycznych związanych z tematem lekcji, 

 najczęściej otrzymuje dostateczne oceny cząstkowe. 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności 

na poziomie elementarnym i: 

 nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania, 

 biernie uczestniczy w dyskusjach, 

 niestarannie wykonuje zlecane prace plastyczne, 

 nie oddaje prac plastycznych w terminie lub w ogóle. 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył wiedzy 

i umiejętności plastycznych wskazanych w programie nauczania, 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

 nie bierze udziału w jakichkolwiek działaniach plastycznych, 

 nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny, 

 nie posiada wymaganych materiałów. 

Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku zajęć. Nauczyciel odnotowuje  

je w e-dzienniku. Każda aktywność twórcza ucznia na lekcji plastyki jest oceniana 



pozytywnie. Ponad to nauczyciel może również ocenić pracę ucznia na lekcji 

po skończonych zajęciach. 

Jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach to kończy ją w domu i oddaje pracę 

w ciągu dwóch tygodni od zajęć. Jeśli jego nieobecność jest spowodowana 

dłuższą chorobą lub kwarantanną, uczeń zostaje zwolniony z oddania prac 

wykonywanych w czasie jego nieobecności. Dopuszcza się stosowanie w e-dzienniku 

skrótów np. - nieprzygotowany i bp – brak pracy. 

W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce lub ze stwierdzonymi 

deficytami rozwojowymi dostosowuje się wymagania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając 

zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

Uczeń ma zawsze możliwość poprawić ocenę semestralną/roczną z zajęć pod 

warunkiem powtórnego wykonania pracy plastycznej, poprawienia materiału 

teoretycznego, wykonania dodatkowego zadania plastycznego. 

Ocena semestralna odzwierciedla postawę ucznia wobec przedmiotu 

i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Jest 

wykładnikiem osiągniętych umiejętności oraz poziomu uzyskanej wiedzy w danym 

okresie. 

Ocena roczna uwzględnia wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone 

w ciągu całego roku szkolnego. Podobnie jak ocena semestralna uwzględnia zapisy, 

które wynikają z wewnątrzszkolnego systemu oceniania i są dostosowane 

do możliwości ucznia. 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły stosuje się zasady zdalnego nauczania 

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 12. 


