PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PLASTYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
Na lekcjach plastyki i zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega:


przygotowanie do lekcji,



aktywne uczestnictwo w zajęciach,



twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów.

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:


praktyczne ćwiczenia plastyczne,



różnorodne technicznie prace plastyczne,



motywacja do pracy,



udział w konkursach,



wypowiedzi ustne,



zadania domowe,



rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych,



aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (dekoracje, gazetki, scenografie)
KRYTERIA OCENIANIA NA ZAJĘCIACH ARTYSTYCZNYCH.

OCENA CELUJĄCA:


Opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu bardzo dobrym i
dodatkowo:
 wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania,
 uczestniczył w konkursach przedmiotowych,
 twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,
 czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły
 wykazywał zainteresowanie sztuką
 zawsze był przygotowany do zajęć,
 z łatwością realizował tematy,
 był twórczy, pomysłowy, eksperymentował ze sztuką

OCENA BARDZO DOBRA:


uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania w danej
klasie
 aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,
 uczestniczył w konkursach przedmiotowych,

 prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,
 bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.
OCENA DOBRA:


uczeń nie opanował w pełni zakresu wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania w
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum
programowym,
a poza tym:
 dbał o estetykę własną i otoczenia,
 systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,
 poprawnie wykorzystywał zdobyte wiadomości,
 dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

OCENA DOSTATECZNA:


uczeń częściowo opanował wiadomości zawarte w programie nauczania w danej klasie:
 pracował niesystematycznie,
 sporadycznie uczestniczył w dyskusjach, rozmowach
 opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,
 wywiązywał się z powierzonych zadań,
 wykonywał prace plastyczne z pomocą nauczyciela.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:


uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu niewielkim, a poza tym:
 wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,
 działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,
 nie uczestniczył w dyskusjach,
 miał problemy z przygotowaniem do zajęć,
 nie wywiązywał się z powierzonych zadań, unikał aktywnego uczestniczenia w zajęciach

OCENA NIEDOSTATECZNA:


uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie
nauczania, a poza tym:
 lekceważąco odnosił się do przedmiotu,
 był notorycznie nieprzygotowany,
 nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,
 specjalnie opuszczał lekcji,
 nie wykazał chęci poprawy.

