
 

 

Drogi Uczniu! 
  

Proszę, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują na lekcji plastyki. 

 

1. Na lekcję przynoś podręcznik, zeszyt w kratkę, odpowiedni blok rysunkowy, przybory do 

rysowania i malowania. Zeszyt do plastyki prowadź starannie, zapisuj tematy lekcji, prace 

domowe. 

2. W każdym półroczu możesz zgłosić dwa nieprzygotowania. Za każde kolejne nieprzygotowanie 

otrzymasz ocenę  niedostateczną. Masz obowiązek zgłosić z czego jesteś nieprzygotowany. Nie 

może ono jednak dotyczyć zapowiedzianej wcześniej kartkówki, sprawdzianu. Zgłoszone 

nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia Cię  z czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny 

za bieżącą pracę na lekcji. Sumienność będzie oceniana i wyrażana w postaci dodatkowej oceny 

na koniec półrocza. 

3. Bądź aktywny - po otrzymaniu trzech plusów dostaniesz ocenę bardzo dobrą. 

Odrabiaj prace domowe. Za rzetelne ich wykonanie możesz otrzymać plusa. Po uzyskaniu trzech 

plusów możesz otrzymać ocenę bardzo dobrą. 

4. W codziennej praktyce przy ustalaniu oceny z przedmiotu plastyka, pod uwagę brany jest Twój 

wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Możesz się rozwijać – w zakresie swoich indywidualnych możliwości, dzięki pracy 

i zaangażowaniu. Przezwyciężenie trudności i aktywna postawa na lekcji stanowią  podstawę do 

Twojej oceny. Przedmiot plastyka zawiera w sobie bogactwo form aktywności. Ta różnorodność 

pozwala na osiągnięcie sukcesu niezależnie od uzdolnień. 

5. Będziesz oceniany za: prace domowe, prace plastyczne, wiadomości z zakresu programu oraz za 

starannie powadzony zeszyt. 

6. Dodatkową ocenę możesz uzyskać za zajęcie I, II i III miejsca w konkursach plastycznych 

szkolnych i pozaszkolnych, w których weźmiesz udział.  

7. Sprawdzian będzie zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Jeśli będziesz nieobecny na sprawdzianie, zaliczeniu prac plastycznych oraz innych ćwiczeniach 

praktycznych, masz obowiązek uzupełnić braki wiedzy oraz zaległości w zeszycie 

przedmiotowym, przygotować się do lekcji oraz zaliczyć materiał w ciągu 2 tygodni od przyjścia 

do szkoły. Formę i termin ustal z nauczycielem przedmiotu. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz ocenę 

niedostateczną. 

9. Pamiętaj! Nieprzygotowanie do lekcji i nieuzupełnienie wiadomości w przypadku nieobecności, 

która trwa do 4 dni, nie zwalnia Cię z napisania sprawdzianu, kartkówki, w szczególności jeśli 

były zapowiedziane w trakcie Twojej obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na  

których byłeś obecny. 

10. Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i mogą być niezapowiedziane. 

11. Masz prawo poprawy oceny od 1 do 4, z zastrzeżeniem, że poinformujesz o tym nauczyciela 

i umówisz się na poprawę w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni. Ocenę możesz poprawić 

tylko jeden raz. 

12. Na ocenę końcową pracujesz cały rok szkolny. Ocena śródroczna i ocena roczna klasyfikacyjna 

jest podsumowaniem pracy i wynika z ocen bieżących.  

13. Nie będziesz mieć możliwości poprawiania ocen przed samą klasyfikacją. Możesz wystąpić 

o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, zgodnie 

z przepisami opisanymi w statucie szkoły. 

14. Prace plastyczne zostaną Ci zwrócone po wystawieniu oceny. 

 



15. Ocena półroczna nie jest średnią arytmetyczną, tylko rzeczywistą oceną wynikającą 

z posiadanej wiedzy i umiejętności, aktywności na lekcji, systematyczności, włożonego 

wysiłku oraz stosunku do przedmiotu plastyka. 
 

16. Wymagania szczegółowe wraz z kryteriami znajdują się na stronie szkoły w zakładce dokumenty. 

Masz obowiązek zapoznać się z nimi. 

 

 

 

                     Nauczyciel plastyki 

 

                     Krzysztof Sowiński 

 

 


