
Ocenie szkolnej podlega: 

• Stopień opanowania wiadomości w zakresie plastyki oraz ich wykorzystanie 

w rozwiązywaniu zadań wytwórczych.  

• Aktywność na lekcjach plastyki.  

• Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ład i porządek na stanowisku pracy.  

• Umiejętność wykonywania zadań plastycznych zgodnych z poleceniem,  

• Dokładność, staranność wykonywanych zadań.  

• Stopień opanowania wiadomości z plastyki  

• Praca w grupach za zwróceniem uwagi na zaangażowanie uczniów do pracy.  

• Praca z zakresu teorii lub historii sztuki, w szczególności jej kreatywność, oryginalność 

i włożony w nią wkład. 

 

Kontrakt  

• Na zajęciach z przedmiotu plastyka obowiązuje "Regulamin Pracowni". 

• Nie przewiduje się sprawdzianu zaliczeniowego na koniec semestru.  

• Prace rysunkowe są gromadzone w teczce, która całościowo zostanie oceniona na koniec 

semestru/ roku szkolnego. 

• Przed rozpoczęciem pracy twórczej uczeń zostanie zaznajomiony z kryteriami oceniania, 

a po jej zakończeniu otrzyma od nauczyciela ocenę w formie informacji zwrotnej. 

• Nie przygotowanie do zajęć zgłasza uczeń po sprawdzeniu listy obecności.  

• Dwa razy w ciągu semestru uczeń może zgłosić nie przygotowanie do lekcji (brak 

materiałów, zeszytu, zadania) bez obawy otrzymania oceny niedostatecznej.  

• Systematyczne nie przygotowywanie się do lekcji, brak potrzebnych na lekcje innych 

materiałów za trzecim razem i każdym następnym wpłynie na ocenę semestralną.  

• Uczeń mający kłopoty z opanowaniem materiału może zwrócić się do nauczyciela w celu 

ustalenia formy wyrównania braków lub pokonania trudności.  

• Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i uzasadnione.  

• Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną za pracę plastyczną w ciągu 2 tygodni 

od przekazania informacji o uzyskanej ocenie za daną pracę.  

• "Szczęśliwy numerek" nie zwalnia ucznia z noszenia podręcznika, materiałów plastycznych, 

brania udziału w lekcji.  

• Każdy uczeń ma prawo do oceny za wykonane prace nadobowiązkowe uzgodnione 

z nauczycielem.  

• Przy wystawianiu ocen semestralnej i końcoworocznej największe znaczenie mają oceny 

z zadań plastycznych oraz prac wytwórczych.  

• Uczeń który chce mieć ocenę celującą na semestr lub koniec roku powinien minimum jeden 

raz w semestrze wziąć udział w konkursie plastycznym.  
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