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I. KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM 

1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości. 

2. Ze względu na indywidualizację wymagań wynikającą ze specyfiki przedmiotu „plastyka” 

na ocenę składać się będą przede wszystkim dwa elementy: stosunek ucznia do przedmiotu 

oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze 

specyfiki tych zajęć.  

3. Ocena  obejmować będzie następujące obszary: 

 aktywność na lekcji , przygotowanie do pracy (materiały plastyczne); 

 wysiłek wkładany w realizację wymagań, stopień zaangażowania na lekcjach; 

 celowość podejmowanych działań, systematyczność, wytrwałość w pracy; 

 kreatywność, pomysłowość, postawę poszukującą; 

 podejmowanie współpracy, umiejętność podziału zadań w pracy zespołowej, dyskutowania, 

porównywania stanowisk, dochodzenia do porozumienia; 

 kulturę twórczości w zakresie tworzenia i odbioru dzieł, odpowiednie zachowanie podczas 

pracy; 

 stopień wykorzystania posiadanej wiedzy w praktycznym działaniu; 

 stosunek ucznia do przedmiotu, obowiązkowość (terminowe oddawanie prac). 

Wagę i znaczenie poszczególnych czynników określa nauczyciel biorąc pod uwagę specyfikę 
klasy i podjętych zadań. 

 

4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji. 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak przyborów oraz materiałów 

plastycznych i papierniczych potrzebnych do lekcji, brak podręcznika. Po wykorzystaniu 

określonego limitu uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

Nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie wychowawcę, który obniża ocenę zachowania 

w rubryce „stosunek do nauki”. 

5. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości i predyspozycje ucznia (uczeń nie jest 

oceniany za brak zdolności plastycznych oraz zalecenia z opinii lub orzeczenia. 

6. Na pierwszej lekcji w roku szkolnym uczniowie zapoznawani są z Ocenianiem 

Przedmiotowym. Wymagania na poszczególne oceny są udostępnione uczniom. Oceny są 

jawne, oparte o poznane kryteria. 

7. Rodzice informowani są o sposobie oceniania z przedmiotu oraz o ocenach cząstkowych 

i końcowych na wywiadówkach, w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielem oraz 
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poprzez dziennik elektroniczny. Podczas indywidualnych spotkań są udostępnione do 

wglądu prace uczniów. 

8. Rodzice i uczniowie zostają powiadomieni o proponowanych uczniom ocenach 

z przedmiotu na półrocze tydzień przed klasyfikacją półroczną natomiast o ocenach 

końcoworocznych dwa tygodnie przed klasyfikacją roczną poprzez wpis w dzienniku 

elektronicznym. O grożących uczniom ocenach niedostatecznych z przedmiotu rodzice 

uczniów zostają poinformowani pisemnie jeden miesiąc przed klasyfikacją półroczną i 

roczną. 

9. W przypadku gdy uczeń nie zgadza się z zaproponowaną przez nauczyciela oceną 

wystawioną na koniec roku szkolnego, uczeń jest zobowiązany do wykonania 3 prac 

plastycznych lub zadań określonych przez nauczyciela . Procedury przebiegu egzaminu 

znajdują się w Statucie Szkoły. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą z przedmiotu co 

najwyżej o jeden stopień. 

II. FORMY AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH PLASTYKI 
 

1. Na lekcjach plastyki pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących form 

aktywności: 

 praca twórcza wykonana na lekcji  

 praca twórcza wykonana w domu 

 przygotowanie do lekcji 

 udział w konkursie plastycznym 

 osiągnięcie w konkursie plastycznym 

 osiągnięcie w konkursie ogólnopolskim 

 projekt edukacyjny 

 aktywność - praca indywidualna i grupowa na lekcji, praca dodatkowa (gazetka, 

dekoracje itp.), pomoc koleżeńska 

 zadanie 

 kartkówka 

 odpowiedź ustna 

 

2. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej. Przyjmuje się 

następującą skalę ocen: 

 stopień celujący  6 

 stopień bardzo dobry  5 
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 stopień dobry   4 

 stopień dostateczny  3 

 stopień dopuszczający 2 

 stopień niedostateczny 1 

3. Przyjmuje się także następujące oznaczenia w dzienniku elektronicznym: 

 brak zadania   bz 

 nieprzygotowanie  np 

 nieobecność ucznia      0 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za aktywność na lekcji. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

częste zgłaszanie się, wykonywanie prac i zadań dodatkowych, aktywną pracę w grupach, 

pomoc koleżeńską. Uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną za aktywność, jeżeli 

notorycznie zapomina pomocy niezbędnych do lekcji, jego zachowanie dezorganizuje pracę 

na lekcji nauczycielowi i innym uczniom, .  

 

III. WYSTAWIANIE OCEN 

1. Wystawienia oceny na półrocze i na koniec roku szkolnego dokonuje się na podstawie ocen 

cząstkowych, przy czym każda ocena ma swoją wagę. 

 Wagi ocen są ustalone według poszczególnych kategorii: 

 praca twórcza wykonana na lekcji – 3 

 praca twórcza wykonana w domu- 2 

 przygotowanie do lekcji- 4 

 udział w konkursie plastycznym- 3 

 osiągnięcie w konkursie plastycznym- 5 

 osiągnięcie w konkursie ogólnopolskim- 7 

 projekt edukacyjny- 4 

 aktywność- 1 

 zadanie- 1 

 kartkówka- 1 

 odpowiedź ustna- 1 

2.Każda ocena jest uzasadniona – uczeń ma prawo wiedzieć dlaczego otrzymał dany stopień. 

3. Ocenę końcową obliczany według wzoru: 
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4.Ocena półroczna/roczna jest wystawiona według następującej skali: 

 1,00 - 1,64  niedostateczny 

 1,65 - 2,64  dopuszczający 

 2,65 - 3,64  dostateczny 

 3,65 - 4,64  dobry 

 4,65 - 5,64  bardzo dobry 

 5,65 - 6,00  celujący 

 

5. Do każdej otrzymanej oceny nauczyciel udziela komentarza (ustnie bądź pisemnie) wraz ze 

wskazówkami dotyczącymi ewentualnej poprawy. Prace plastyczne są przechowywane  w 

szkole do końca bieżącego roku szkolnego (chyba że praca jest wysłana na konkurs 

pozaszkolny). 

 
IV. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY: 
 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające ponad 

podstawę programową i dodatkowo: 

 zawsze jest przygotowany do zajęć, 

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

 wzorowo wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, 

 jego działania są bardzo dobrze zaplanowane, celowe i zamierzone, 

 pracuje wytrwale, systematycznie tworząc dzieła o wysokich walorach artystycznych, 

 jest kreatywny, pomysłowy, reprezentuje postawę poszukującą, 

 potrafi wyciągać wnioski, bierze aktywny udział w dyskusji, 

 chętnie współpracuje w grupie, zachowuje wysoką kulturę podczas pracy, 

 wykazuje zainteresowania sztuką, 

 podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z różnych źródeł wiedzy, angażuje się 

w życie artystyczne szkoły), 

 reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy, 

 uzyskuje bardzo dobre i celujące oceny cząstkowe. 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony w podstawie programowej, a ponadto: 
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 przygotowuje się systematycznie do zajęć, 

 wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról, 

 potrafi planować swoje działania i określać ich cel, 

 pracuje wytrwale, na bieżąco realizuje zadania, starannie wykonuje własne prace, 

 często jest pomysłodawcą projektów, 

 zabierając często głos w czasie dyskusji potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą, 

 chętnie współpracuje w grupie, zachowuje wysoką kulturę podczas pracy, 

 wykazuje zainteresowania sztuką, 

 zdobywa informacje z różnych źródeł wiedzy,  

 angażuje się w życie artystyczne szkoły, 

 uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe. 

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował w pełni wiadomości określone w podstawie 

programowej, a ponadto: 

 zwykle przygotowuje się do zajęć, pracuje na miarę swoich możliwości, 

 odpowiednio wywiązuje się z części zadań i powierzonych ról, 

 poprawnie formułuje wnioski i potrafi bronić swoich poglądów, 

 zazwyczaj pracuje systematycznie i efektywnie, 

 jego prace są na ogół staranne, 

 potrafi współpracować w grupie, jego zachowanie pod względem kultury pracy można 

określić jako zadowalające, 

 radzi sobie z wyszukiwaniem informacji z różnych źródeł wiedzy, 

 czasami angażuje się w życie artystyczne szkoły, 

 uzyskuje na ogół dobre oceny cząstkowe. 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie w pełni opanował zakres wiedzy i umiejętności 

określonych w podstawie programowej oraz: 

 nie zawsze  przygotowuje się do zajęć,  

 zazwyczaj nie pracuje systematycznie, 

 niezbyt chętnie podejmuje zadania i przyjmuje powierzone mu role, 

 nie formułuje wniosków i nie potrafi bronić swoich poglądów, 

 rzadko uczestniczy w dyskusjach, 

 jego prace nie zawsze są staranne, 
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 niezbyt chętnie bierze udział w działaniach grupy, zdarza się, że nie zachowuje 

odpowiednich zasad dotyczących kultury pracy , 

 sporadycznie wyszukuje informacje z różnych źródeł wiedzy, 

 niechętnie angażuje się w życie artystyczne szkoły, 

 najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe. 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale 

braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy w toku dalszej 

nauki, jak również: 

 nie zawsze  przygotowuje się do zajęć,  

 nie pracuje systematycznie, 

 niezbyt chętnie podejmuje zadania i przyjmuje powierzone mu role, 

 nie formułuje wniosków i nie potrafi bronić swoich poglądów, 

 biernie uczestniczy w dyskusjach, 

 jego prace są na ogół niestaranne, 

 nie bierze udziału w działaniach grupy, na ogół nie zachowuje odpowiednich zasad 

dotyczących kultury pracy , 

 nie radzi sobie z wyszukiwaniem informacji z różnych źródeł wiedzy, 

 nie angażuje się w życie artystyczne szkoły. 

 

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował wiedzy 

i nie nabył  umiejętności określonych w podstawie programowej nauczania oraz: 

 nie przygotowuje się do zajęć, 

 nie wykazuje zainteresowania przedmiotem, 

 nie bierze udziału  w zadaniach twórczych lub wykonuje je bez zaangażowania, co w 

konsekwencji skutkuje bardzo niskimi walorami artystycznymi, 

 nie zachowuje odpowiednich zasad kultury pracy, 

 nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny. 

Ocena ta nie wynika z braku możliwości czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci 

do przedmiotu i pracy na zajęciach. 
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V. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW OBJĘTYCH PPP: 

 

 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 

stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

Wymagania dla uczniów z dysfunkcjami ustala się indywidualnie w zależności od 

dysfunkcji ucznia oraz wskazówek i zaleceń przekazanych przez poradnie, między innymi:  

• podpowiadanie tematu pracy plastycznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie 

w działaniu 

• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego 

złożonego, stosując zasady stopniowania trudności i pozytywnego wzmocnienia, 

• utrwalać zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez częste ich powtarzanie i przypominanie, 

• częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, (np. graficzne przedstawianie omawianego 

zagadnienia), szerokie stosowanie zasady poglądowości, 

• podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy i 

wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia pracy, 

• podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej 

zrozumiałe części), 

• obniżenie wymagań dotyczących estetyki ptacy  twórczej,  

• dostrzegać i podkreślać na forum klasy najmniejsze postępy ucznia, tworzyć atmosferę 

życzliwości i bezpieczeństwa. 

• oceniając ucznia ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nauczyciel uwzględnia występowanie 

błędów ujętych w katalogu błędów dyslektycznych, do którego należą m.in.: 

- nieumiejętność nazwania kierunku i zwrotu, 

- kłopoty przy analizie dwóch rysunków jednocześnie, 

- mylenie kształtów przedmiotów, 

-trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją 

przestrzenną prac plastycznych, 

- obniżony poziom wykonania prac plastycznych i technicznych ( dobra własna inwencja 

twórcza i wyobraźnia), 

- mylenie prawej i lewej strony. 


