
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W RUMI 

PRZEDMIOTOWY   SYSTEM   OCENIANIA 

 

Rok szkolny 20019/2020 
 

Nauczyciel   IWONA SKRZOSKA –DZIEWIAŁTOWICZ                                       

Przedmiot   PLASTYKA 

 

Ogólne zasady oceniania przedmiotowego podane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, będącym 

Fragmentem Statutu SP nr 7 

 

 Przy ustalaniu oceny semestralnej nauczyciel stosuje następujące wagi: 

          4    dla  ocen  z  prac plastycznych i na ekspresję twórczą z wystąpieniem publicznym 

          3    dla  ocen  ze  sprawdzianów, testów obejmujących dział plastyki 

          2    dla  ocen  z  kartkówek, odpowiedzi, aktywności, prezentacji multimedialnych, prac plastycznych  

          1    dla  ocen  z  prac w zeszycie, zadań domowych, karty pracy 

 Pisanie poprawy przewiduje się ze sprawdzianów, prac klasowych i testów obejmujących zakres materiału 

większy niż trzy ostatnie lekcje .  

 Termin poprawy w/w następuje w dwa tygodnie od daty podania oceny z w/w form sprawdzianu.  

 Zakres dostosowania wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia z dysleksją/ dysgrafią : 

 Uczeń może wybrać sprawdzian wyłącznie w formie wypowiedzi ustnej a odpytywany może być tylko 

z miejsca.  

 Uczeń może wydłużyć czas prac na wszystkie formy pisemne zwłaszcza na analizę, syntezę tekstu 

(szczególnie na testach i sprawdzianach) prosząc o zmniejszoną liczbę zadań. 

 Może pisać wyłącznie ołówkiem, aby łatwiej było poprawić błędy. 

 Prace domowe będą ograniczane do wymaganego minimum i dostosowane do możliwości ucznia. 

 Nieprzygotowania, w liczbie nie mniejszej niż podana w Statucie (Regulamin Praw i Obowiązków Ucznia), 

powinny być zgłaszane w następujący sposób: 

 

Nieprzygotowanie do lekcji zgłaszamy przed lekcją tylko jedno w semestrze. 

 Ocenę celującą na semestr lub koniec roku przewiduje się, jeśli uczeń :  

Uzyska średnią z ocen cząstkowych 5,30 lub wykazuje się pełnym przyswojeniem wiadomości objętych 

programem a także posiada wiadomości wykraczające poza jego ramy i w sposób zauważalny jest 

zainteresowany działalnością plastyczną np.: uczęszcza na koło plastyczne lub prezentuje swoją działalność 

artystyczną na forum szkoły. 

 W przypadku, gdy uczeń chce uzyskać wyższą niż proponowana ocenę roczną nauczyciel  przewiduje 

następujące możliwości poprawy: 

 

 Poprawia na bieżąco oceny z prac plastycznych 

 Pisze sprawdzian z materiału historia sztuki i pojęć , terminów plastycznych przerobionych w danym roku 

szkolnym 

 Wykonuje w umówionym czasie  prace plastyczne pod okiem nauczyciela i samodzielnie związane 

z przerobionym zakresem materiału 

 

 

03.09.2018  Skrzoska - Dziewiałtowicz Iwona                                                                                                                                                   

Data i   podpis  nauczyciela     
 

 


