
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH PLASTYKI 

 

- Na lekcje plastyki zawsze przychodzę uśmiechnięty, zadowolony i pełen chęci do pracy. 

  Nie zapominam o kulturze osobistej oraz o koleżeńskiej postawie. 

- Na lekcje przychodzę przygotowany. 

W jednym półroczu mogę zgłosić dwa nieprzygotowania, za trzecie nieprzygotowanie otrzymuję 

ocenę niedostateczną. 

- Na koniec każdej lekcji jestem oceniany i otrzymuję plusa (+) lub minusa (-). 

Plusa (+) otrzymuję za odpowiednią postawę na lekcji tzn. za zaangażowanie w wykonywaną pracę 

plastyczną oraz za dobre zachowanie na lekcji. 

Minusa (-) otrzymuję za nieodpowiednią postawę na lekcji tzn. za brak zaangażowania  

w wykonywaną pracę plastyczną oraz za złe zachowanie na lekcji. 

Po pięciu lekcjach następuje zliczenie zdobytych plusów i minusów. Jeśli otrzymałem: 

o 5 plusów - otrzymuję ocenę cząstkową 5, 

o 4 plusy, 1 minus - otrzymuję ocenę cząstkową 4, 

o 3 plusy, 2 minusy - otrzymuję ocenę cząstkową 3, 

o 2 plusy, 3 minusy - otrzymuję ocenę cząstkową 2, 

o 1 plus, 4 minusy - otrzymuję ocenę cząstkową 1, 

o 5 minusów - otrzymuję ocenę cząstkową 1. 

- Część prac, które wykonuję będzie oceniana. O tym, które prace będą oceniane zostanę 

poinformowany na lekcji. Prace należy oddać do oceny na kolejnej lekcji.  

Jeśli nie przyniosę prac na czas otrzymam: 

o 1 tydzień brak pracy – minus(-), jeśli na następną lekcję przyniosę pracę minus (-) zostanie 

zastąpiony oceną pozytywną), 

o  2 tydzień brak pracy – ocena niedostateczna (1), jeśli na następną lekcję przyniosę pracę 1 

zostanie zastąpiona oceną pozytywną, 

o 3 tydzień brak pracy – ocena niedostateczna (1) bez możliwości poprawy. 

 

Ocenę celującą otrzymam, gdy: 

-będę wykazywać zainteresowanie sztuką, np. poprzez udział w wystawach (wystarczy, że o mojej 

wizycie w muzeum czy galerii opowiem nauczycielowi na lekcji), 

- będę się angażować w wykonywanie dodatkowych prac plastycznych, np. poprzez udział  

w konkursach plastycznych oraz wykonywanie prac na wystawy do galerii szkolnej, 

- będę wykazywać się ponadprogramową wiedzą z zakresu terminologii plastycznej oraz historii 

sztuki.  


