Uczer'1ma prawo znae wymagania nauczyciela wynikajCice z realizowanego progra·
mu oraz zasady oceniania, ktore go dotycZCi. Dla nauczyciela opracowanie tych zasad,
a zwlaszcza ich zastosowanie, jest kwestiCi odpowiedzialnosci, poniewaz uwzgl~dniajCic trudnosci okresu dojrzewania i specyfik~ przedmiotu ocena powinna bye raczej
zach~ta. niz elementem egzekwowania wiedzy. W ocenie ewiczen praktycznych nie
mozna oceniae wylCicznie zdolnosci pJastycznych. Podstawowym kryterium oceny
uczniow powinno bye zaangazowanie i wysilek wlozony w realizacj~ zadania, a takZe
podejscie do tematu, przy czym nalezy miee swiadomose, ze poziom umiej~tnosci
plastycznych i wiedzy 0 sztuce moze bye bardzo zroznicowany. Uzdolnienia plastyczne i wiedza nie zawsze muszCi sie pokrywae. Indywidualne podejscie do kazdego
ucznia powinno zmotywowac go do dalszych poszukiwae tworczych i jest warunkiem
rzetelnosci pozwalajqcej dostosowae metody oceniania do mozliwosci ucznia.
Ocena jest informacjCi dla ucznia, rodzicow oraz nauczycieli innych przecjmiotow
o osietgni~ciach, trudnosciach, jak rowniez wyjettkowych uzdolnieniach mlodego czlowieka. Jest rowniez wskazowkCi do dalszej pracy dla nauczyciela prowadzCicego przedmiot. Powinna bye jawna, oparta na jasnych, zrozumialych dla mlodziezy kryteriach,
z mozliwosciCi poprawy, jesli.uczen wyrazi takCi ochote.
Na lekcji plastyki ocenie biezCicej podlega:
- przygotowanie do lekcji,
- aktywne uczestnictwo w zaj~ciach,
- zdolnose analizy i syntezy problemow,
- umiej~tnosc wspolpracy w grupie,
- samodzielne, tworcze rozwiCizywanie problemow,
Ocenie podlegajq nast~pujCice formy pracy ucznia:
- wypowiedzi ustne,
- prace pisemne (referaty, testy),
- praktyczne ewiczenia plastyczne,
- udzial w konkursach plastycznych,
- zadania ponadprogramowe
wynikajCice z zainteresowan i zdolnosci ucznia,
- aktywne uczestnictwo w zyciu szkoly i srodowiska (oprawa plastyczna uroczystosci, organizowanie wystaw, innych wydarzer'1 0 charakterze artystycznym).

Ocena prac plastycznych jest najtrljdniejszq
cic na niq szczeg61nq uwage.

kwestiq. W zwiqzku z tym nalezy zwr6-

Ocenie podlegajq nastepujqce elementy pracy:
- trafnosc doboru srodk6w ekspresji plastycznej do postawionego problemu/zadanego tematu,
- umiejetne wykorzystanie/kompozycja
na ptaszczyznie i w przestrzeni (zastosowanie barw, tonacja, kontrast, plama jako forma wyrazu ekspresji, faktura - poszukiwania w roznych materiatach, kontrast faktur, poprawnosc zastosowania perspektywyl,
- wyraz ogolny (inwencja tworcza),
- staranne wykonanie.
Ocene pracy plastycznej powinna poprzedzac precyzyjna, zwiezta korekta nauczyciela, pozwalaj<tca uczniom zauwazyc i nazwac walory omawianej pracy. Pozwoli to
przyswoic im terminologie plastycznq, ktorq sami bedq sie postugiwac oraz poznac
zasady oceniania prac plastycznych.
W ocenie wiedzy 0 sztuce nalezy wziqc pod uwage:
- walory jezykowe i adekwatne uzywanie terminologii plastycznej w wypowiedziach
ustnych i pisemnych,
- osadzenie dzieta w kontekscie kulturowym,
- umiejetnosc dostrzezenie uwarunkowan majqcych wpJyw na tworcow,
- znajomosc dziet i ich tworcow, zagadnien zgodnosci sztuki (umiejetnosc odpowiedzi na konkretne pytanial,
- umiejetnose analizy i syntezy problemow,
- trafnose argumentow w obronie swojej oceny dotyczqcej dzieta, kierunku lub
problemu,
- umiejetnose rozwiniecia postawionego problemu lub tematu,
- radose z odkrywania tajemnicy, niewymiernej wartosci zawartej w dzietach dawnych i wspotczesnych.
Oceny srodroczne i ocena roczna podsumowujq prace ucznia na lekcjach plastyki
i wynika z przedmiotowego
i wewn<ttrzszkolnego systemu oceniania.
Zgodnie ze skalq cyfrowq 1-6 stosuje sie nastepujqce ich odpowiedniki i skroty:
- stopien celujqcy - 6 (cel.)
- stopien bardzo dobry - 5 (bdb.l
- stopien dobry - 4 (db.l
- stopien dostateczny - 3 (dst.J
- stopien dopuszczajC:lcy - 2 (dop.l
- stopien niedostateczna - 1 (ndst.l
Dopuszcza sie stosowanie stopni ze znakiem ,,+" i ,,-", zwtaszcza w ocenach biezqcych. Wymagania na poszczegolne oceny szkolne powinny bye opracowane i podane
uczniom do wiadomosci na poczqtku roku szkolnego, a poprzez systematyczne ocenianie w ciqgu roku potwierdzanie, wowczas uczen widzi praktyczne ich zastosowanie.
Oto przyktadowe zestawienie kryteriow ocen semestralnych i rocznych:

Ocena celujqca:
Uczen opanowai wiedzi;? i umieji;?tnosci przewidziane na oceni;? bardzo dobrq, a poza tym:
- posiada imponujqcy zasob wiedzy i wysoki poziom umieji;?tnosci,
- uczestniczyi w konkursach plastycznych,
- wykorzystywai wiedzi;? plastycznq i umieji;?tnosci w nowych sytuacjach poznawczych,
- pracowal systematycznie, zawsze byl przygotowany i aktywny na lekcjach, wykorzystywal dodatkowe zadania wykraczajqce poza obowiqzkowe czynnosci lekcyj-

ne,
- widac jego pasji;?w rozwijaniu swoich zainteresowan.
Ocena bardzo dobra:
Uczen opanowal wiedzi;? i umieji;?tnosc w pelnym zakresie tresci okreslonyeh programem:
- posiada wiedzi;? uzyskanq w wyniku rozwijania zainteresowan podmiotem i umieji;?tnosc zastosowania jej w swojej praey tworezej,
- aktywnie pracowal indywidualnie i zespolowo,
- uczestniczyl w konkursach przedmiotowych,
- stosowal swojq wiedzi;? w nowych sytuacjach poznawczych,
- dobrowolnie wykorzystywal praee zwiqzane ze zdobywaniem i z zastosowaniem
wiedzy i umieji;?tnosci.
Ocena dobra:
Uczen opanowal tresei najwazniejsze w strukturze przedmiotu:
- wykazal sii;?umieji;?tnosciq zastosowania wiadomosci w sytuacjach typowyeh, wedlug wzorow i schematow z lekcji i podri;?eznikow,
- jest aktywny na lekejach i zadowalajqco wykonuje zadania zwiqzane z proeesem
lekcyjnym,
- ezasami podejmuje dodatkowe zadania plastyczne.
Oeena dostateezna:
Uczen opanowai wiadomosei i umieji;?tnosei na poziomie nieprzekraezajqcym wymagan okreslonyeh w podstawie programowej:
- wykazywal sii;?niewielkq aktywnoseiq na lekcjaeh, czesto byl nieprzygotowany,
- cwiczenia plastyczne wykonywal niestarannie, niewielkim nakladem pracy.
Ocena dopuszezajqca:
Uczen opanowai zakres wiedzy i umiejetnosci w nik!ym zakresie, nie przekresla to
jednak jego szansy na uzyskanie podstawowej wiedzy z przedmiotu w ciqgu dalszej
nauki. Poza tym:
- nie byl aktywny na lekcji,
- niedbale wykorzystywal prace plastyczne,
- wyraza chec poprawy.
Oeena niedostateezna:

Uczen nie opanowal zakresu wiadGmosci i umiej~tnosci przewidzianych w podstawaeh programowyeh. Poza tym:
- ostentacyjnie wyraza lekcewazqcy stosunek do przedmiotu, nauezyeiela lub kolegow,
- przeszkadza w prowadzeniu lekeji,
- odmawia wykonywania zadat'l praktyeznyeh i teoretycznyeh,
- nie wykazuje eh~ei poprawy, wi~e nie rokuje nadziei na uzyskanie podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciqgu dalszej nauki.

Na podstawie pisemnej opinii poradni speejalistyeznej Cpsychologiezno-pedagogieznej lub innej) nauezyeiel ma obowiqzek obnizye wymagania edukacyjne w stosunku do ueznia, u ktorego stwierdzono deficyty rozwojowe, uniemozliwiajqce mu sprostanie wymaganiom edukacyjnym lub sprawiajq trudnosci w uczeniu si~. Wowezas nauezyeieljest zobowiqzany opracowae i podae uezniowi nowy zakres tresei programowych i kryteriow oceny dostosowanych do jego indywidualnyeh predyspozyeji. Wiedza i doswiadczenie nauczyciela podpowiedzq mu, jakie metody wybrae, aby walory
przedmiotu przyniosly pozytywne efekty psyehoterapeutyezne. Dlatego nalezy bye
eierpliwym i dociekliwym. Niejednokrotnie warto pozwolie na'skot'lezenie pracy w domu, zwracajqc przy tym uwag~ na samodzielnose, co b~dzie mialo duze znaczenie dla
niego rowniez w dalszym zyeiu.
Do uczniow wymagajqcyeh szczegolnej uwagi nalezy rowniez mlodziez wybitnie uzdolniona. W tym przypadku stymulacja ocenami jest mniej wazna, wazniejszawydaje si~ uwaga i dodatkowo poswi~eony ezas.Taki uczen potrzebuje, aby wskazywae mu nowe mozliwosei, wyjasniae wi~cej i dogl~bniej, stawiae przed nim nowe
zadania. Rozpoznanie typu jego aktywnosci: sluehowej, wzrokowej czy ezueiowej Ckiedy dzialania i emocjonalne zaangazowanie wplywa na zapami~tywanie) pozwoli ukierunkowac ucznia. Najwazniejsze, aby pomoe mu budowac poczueie wartosci poprzez
pokazanie jego mozliwosci otoezeniu; wystawy, konkursy, prace na rzeez szkoly i spolecznosei lokalnej.

