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1. Przy ustalaniu oceny z plastyki brany jest pod uwagę przede 

wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia i jego zaangażowanie oraz 

wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu. 

 

2. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na: 

a) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne i jego aktywny w nich 

udział; 

b) jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych 

zadań plastycznych; 

c) przygotowanie ucznia do zajęć; 

d) umiejętności formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz 

poszukiwania własnych rozwiązań; 

e) podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, 

włączanie się w życie artystyczne szkoły; 

f) uzyskany przez ucznia poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 

różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, 

warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy 

wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne). 

 

3. Prace plastyczne oceniane są w ustalonych zasad podanych przez 

nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności oceniane są: 

a) zgodność z tematem 

b) pomysłowość/ oryginalność 

c) bogactwo treści 

d) wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie 

właściwości tworzywa, techniki). 

 

4. Ocenie podlegają tylko prace wykonane samodzielnie przez ucznia. 



5. Ocenę niedostateczną za pracę plastyczną otrzymuje uczeń tylko 

wtedy, kiedy jej nie odda do oceny. 

6. Każda działalność twórcza uczniów jest oceniana oceną pozytywną. 

7. Jeżeli uczeń z różnych przyczyn nie skończył swojej pracy na zajęciach, 

to może ( za zgodą nauczyciela) dokończyć ją w domu i oddać pracę do 

oceny na następnych zajęciach. 

8. Uczeń nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać pracy plastycznej 

w domu chyba, że jest to praca dwugodzinna i na jednej z lekcji jest 

obecny. 

9. Raz w semestrze uczeń ma prawo zgłosić nauczycielowi 

nieprzygotowanie do zajęć – bez konsekwencji. 

10.  O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po 

sprawdzeniu listy obecności. 

11.  Za nieodrobioną pracę domową ( o ile ten fakt nie został zgłoszony 

jako nieprzygotowanie przez ucznia) uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawić tę ocenę, przynosząc na 

najbliższą lekcję uzupełnioną pracę domową. 

12.  W przypadku, kiedy nauczyciel uzna za niezbędne sprawdzenie wiedzy 

uczniów z zakresu przewidzianego programem nauczania w formie 

kartkówki lub sprawdzianu pisemnego to warunki i sposób oceniania 

prac zgodne są ze Statutem Szkoły. 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej  

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

 

1) Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej polega na 

wykazaniu się przez ucznia wiedzą i umiejętnościami określonymi 

wymaganiach edukacyjnych niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen 

klasyfikacyjnych w zakresie tych elementów oceny, z 

których jego osiągnięcia nie spełniały tych wymagań. 



 

2) Podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej następuje 

poprzez przystąpienie ucznia do pracy pisemnej z treści 

nauczania (wymagań szczegółowych) wymienionych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego z zakresu danego etapu 

klasyfikacyjnego. 
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