
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – CERAMIKA ARTYSTYCZNA

Na całościową ocenę działań młodego adepta sztuki składają się różne
czynniki wynikające ze specyfiki kształcenia artystycznego. Istotnym
elementem oceny jest jej indywidualizacja, w zależności od finalnych
dokonań oraz ocena postępu w działaniach warsztatowych i kreacyjnych
ucznia.

Ponadto, w ocenianiu bierze się pod uwagę nie tylko aspekt artystyczny
i techniczny prac, ale także aspekt społeczno-wychowawczy, czyli
systematyczność ucznia w nauce, terminowość wykonania zadań itd.

Na ocenę całościową zadania składają oceny poszczególnych etapów
pracy, np. ocena merytoryczna (zrozumienie problematyki zadania oraz
celu jego realizacji), szkice koncepcyjne, terminowa realizacja
poszczególnych etapów zadania, stosowane środki wyrazu i indywidu-
alność koncepcji, umiejętność posługiwania się narzędziami do obróbki
cyfrowej.

Uczeń ma możliwość poprawienia uzyskanej oceny po zakończeniu
zadania, np. ocenę niedostateczną może poprawić w wyniku realizacji
określonego ćwiczenia. W ustalaniu oceny końcowej bierze się pod uwagę
progres w nauce i umiejętnościach. Wszystkie działania ucznia składają
się na ocenę śródroczną lub roczną

Oceny uzyskane przez ucznia pozostają też w bezpośredniej relacji
z proponowanym zakresem materiału. Uczeń, który realizuje jedynie
zadania podstawowe – uzyskuje ocenę śródroczną lub roczną

maksymalnie dobrą. Natomiast ci, którzy realizują zadania dodatkowe,
mogą uzyskać oceny wyższe (bardzo dobry i celujący).

Indywidualna twórczość ucznia związana bezpośrednio z realizowanym
programem nauczania jest dostrzegana jako przejaw dodatkowej
aktywności, co w efekcie jest promowane dodatkową pozytywną oceną.

Indywidualna realizacja własnych dokonań, przejawiająca się w różnego
rodzaju współpracy z profesjonalnymi firmami lub z jedną konkretną
instytucją, jest działaniem omawianym, konsultowanym z nauczycielem
i promowanym dodatkową oceną.

KRYTERIA OCENY ZADAŃ PLASTYCZNYCH

● Zgodność z tematem.
● Zastosowanie w zadaniu wszystkich niezbędnych elementów.
● Jakość techniczna wykonania.
● Walory artystyczne.
● Terminowość wykonania.
● Indywidualność koncepcji.
● Nowatorstwo i oryginalność pracy.
● Atrakcyjność prezentacji projektu.
● Samodzielność podczas pracy własnej w tym; umiejętny dobór

materiałów, metody pracy, narzędzi oraz obsługa specjalistycznych
narzędzi.
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Stopień niedostateczny otrzymują uczniowie, którzy nie spełnili wymagań na stopień dopuszczający lub nie zrealizowali powierzonego zadania.

Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Stopień celujący

otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają wymagania edukacyjne
sformułowane dla swojego
poziomu przynajmniej w 40%,
- podejmują niektóre zadania, ale
w sposób niewystarczający,
- ich praca nie odpowiada w pełni
postawionym przed nimi
wymaganiom,
- stosują się tylko do nielicznych
uwag nauczyciela,
- w niewielkim stopniu rozwijają się
plastycznie,
- w bardzo małym zakresie
wykonują samodzielne prace
domowe,
- w stopniu niewystarczającym do
realizacji zadań opanowali
umiejętność podstawowych metod
pracy w glinie oraz metod
zdobniczych.

otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają wymagania edukacyjne
sformułowane dla swojego
poziomu
przynajmniej w 55%,
- podejmują prawie wszystkie
zadania,
- w ich pracach zrealizowane są
niektóre z założonych celów,
- w zasadzie stosują się do uwag
nauczyciela,
- widoczne są u nich szanse na
rozwój,
- pracują samodzielnie w domu, ale
w podstawowym tylko zakresie.
- w stopniu podstawowym
opanowali umiejętność
podstawowych metod pracy w
glinie oraz metod zdobniczych.

otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają wymagania edukacyjne
sformułowane dla swojego
poziomu przynajmniej w 75%,
- podejmują zawsze zadanie,
- stosują się do wszystkich uwag
nauczyciela i potrafią z nich
korzystać w sposób kreatywny,
- powierzone zadania wykonują
prawie samodzielnie,
- zadania są realizowane na
dobrym poziomie,
- prawidłowo rozwiązują
postawiony problem,
- pracują samodzielnie w domu,
a ich prace domowe realizowane
są na dobrym poziomie,
- poziom ich prac pozwala na
pierwsze, indywidualne wystawy
w pracowni,
- w stopniu dobrym opanowali
umiejętność podstawowych metod
pracy w glinie oraz metod
zdobniczych.

otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają wymagania edukacyjne
sformułowane dla swojego
poziomu przynajmniej w 90%,
- zawsze podejmują zadanie,
- ich prace w pełni odpowiadają
założonym celom,
- powierzone zadania wykonują
samodzielnie,
- ich prace mają pewne walory
artystyczne,
- wystawiają swoje prace (w ciągu
roku) na wystawach zbiorowych
i indywidualnych,
- poziom prac domowych
i szkolnych pozwala na
indywidualne wystawy w pracowni
i w auli szkolnej, a nawet poza
szkołą.
- w pełni opanowali umiejętność
podstawowych metod pracy w
glinie oraz metod zdobniczych.

otrzymują uczniowie, którzy:
- spełniają wszystkie wymagania
edukacyjne sformułowane dla swojego
poziomu,
- samodzielnie realizują zadanie,
- ich prace w pełni odpowiadają
założonym celom,
- ich prace mają szczególne walory
artystyczne,
- przejawiają wyjątkową inwencję
twórczą,
- ujawniają wybitne zdolności
artystyczne,
- są bardzo aktywni twórczo, również
poza pracownią,
- ich prace pokazywane są w ciągu roku
na różnego typu wystawach,
- bardzo dużo pracują poza pracownią,
- aktywnie uczestniczą w
ogólnopolskich przeglądach i plenerach
organizowanych przez szkołę, Centrum
Edukacji Artystycznej i placówki
szkolnictwa artystycznego,
- osiągają wymierne sukcesy
w konkursach przedmiotowych
organizowanych poza szkołą,
z uwzględnieniem udziału w
konkursach organizowanych przez
Centrum Edukacji Artystycznej
i szkolnictwo artystyczne.
- biegle opanowali umiejętność
podstawowych metod pracy w glinie
oraz metod zdobniczych.


