Kryteria oceniania z plastyki i techniki
w roku szk. 2020/21
Uwagi:
W przypadku konieczności
zmodyfikowane.

wprowadzenia

zdalnego

nauczania

kryteria

zostaną

1. Uczeń może otrzymać oceny za:
 przygotowanie do lekcji (posiadanie niezbędnych materiałów do wykonania pracy
wytwórczej na daną lekcję),
 wykonane ćwiczenia lub prace wytwórcze podczas lekcji,
 projekt, referat,
 zadanie domowe,
 odpowiedź ustną lub kartkówki,
 aktywność na lekcji,
 pracę na lekcji,
 udział w konkursach, prace dodatkowe.
(Kartkówka, krótka odpowiedź pisemna, wyłącznie z ostatniej lekcji, jako krótka forma
sprawdzenia wiadomości może, ale nie musi być zapowiedziana).
2. Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum 3 oceny z różnych form (praca
wytwórcza, aktywność, praca domowa, praca dodatkowa, projekt).
3. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej (co najmniej tygodniowej) usprawiedliwionej
nieobecności.
4. Nie ocenia się ucznia w dniu powrotu do szkoły, po czterech kolejnych dniach nieobecności
na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców.
5. Po nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie, na wniosek wychowawcy, na podstawie
pisemnego usprawiedliwienia rodziców, nie ocenia się ucznia w uzgodnionym czasie
i ustala się indywidualnie terminy nadrobienia zaległości.
6. Nie ocenia się (w uzgodnionym czasie) ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej
na prośbę rodzica, wychowawcy lub pedagoga.
7. W trakcie półrocza uczeń może być nieprzygotowany do lekcji - brak materiałów – dwa
razy., każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji skutkuje oceną niedostateczną. Jeden raz w
półroczu uczeń może nie odrobić zadania domowego. Niewykorzystane nieprzygotowania
(np.) i brak zadania (bz.) nie przechodzą na następne półrocze.
8. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie lub brak zadania na początku lekcji. W dzienniku
lekcyjnym można zapisać ten fakt skrótami „np” lub „bz”. Zatajenie braku zadania bądź
nieprzygotowania przed nauczycielem skutkuje oceną niedostateczną.

9. Za aktywność na lekcji, prace dodatkowe, prace konkursowe oraz osiągnięcia w konkursach
uczeń otrzymuje „plus” lub ocenę. Trzy „plusy” to ocena bardzo dobra.
Uczeń może otrzymać także „minus” za brak pracy na lekcji, przeszkadzanie w prowadzeniu
lekcji. Trzy „minusy” to ocena niedostateczna.
10. Uczniowi nieobecnemu na lekcji, podczas której wykonywano pracę wytwórczą w rubryce
przeznaczonej do wpisania oceny za tę pracę, stawia się znak „nb”. Uczeń ma możliwość
wykonania tej pracy we własnym zakresie, nie jest to obowiązkowe. Za pracę uczeń
otrzyma ocenę w miejscu „nb”.
11. Uczeń, który pod koniec danej lekcji nie oddał do oceny pracy wytwórczej – po jej
zakończeniu, - nauczyciel wpisuje „minus”. Uczeń ma termin dwa tygodnie w celu oddania
pracy do oceny. Po terminie dwóch tygodni za brak pracy uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną.
12. Na koniec półrocza/ roku szkolnego (jeden tydzień przed konferencją klasyfikacyjną), nie
przewiduje się dodatkowych prac „zaliczeniowych”.
Przy ocenianiu ucznia należy zwrócić szczególną uwagę na indywidualne predyspozycje
ucznia oraz wysiłek włożony w wykonanie określonego zadania.
13. Wagi ocen w e-dzienniku:
 Praca wytwórcza – 3p (kolor czerwony).
 Odpowiedź ustna, referat, projekt – 2p (kolor zielony).
 Kartkówka, praca domowa, praca zespołowa, aktywność, praca na lekcji, praca
dodatkowa, przygotowanie do lekcji – 1p (kolor czarny).
 Sukcesy w konkursach na szczeblu:
 miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym- 3p, (kolor
czerwony),
 szkolne- 1p (kolor czarny).
14. Oceny śródroczne i roczne .
Przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej będzie brana pod uwagę średnia ważona ocen
cząstkowych.
Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
od 5,40 – celująca
od 4,61 do 5,39 – bardzo dobra
od 3,61 do 4,60– dobra
od 2,61 do 3,60– dostateczna
od 1,61 do 2,60 – dopuszczająca
do 1,60 – niedostateczna

