
 
Warunki i tryb uzyskiwania ocen z prac plastycznych.  
1. Każdą prace plastyczną uczeń wykonuje samodzielnie. Dopuszcza się pomoc nauczyciela. Praca wykonana przy pomocy osób trzecich nie 

będzie oceniana.  

2.Każda praca plastyczna powinna być wykonywana podczas zajęć – na lekcji plastyki.  

3. Każdą pracę plastyczną opisuje według podanego wzoru:  

 

 

 

 

dania pracy do oceny.  

 

4. Oceniając pracę plastyczną ucznia, nauczyciel będzie brał pod uwagę:  

 

 

onanej pracy.  

 

Nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia!  
5. Każdą pracę plastyczną należy oddać do oceny w terminie podanym przez nauczyciela i zapisanym w zeszycie.  

6.W przypadku nieoddania pracy plastycznej w terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7.Uczeń nieobecny na zajęciach nie wykonuje pracy plastycznej. Jest zobowiązany do uzupełnienia zapisu lekcyjnego oraz do zapoznania 

się z treściami programowymi realizowanych na tych zajęciach.  

8.Ocenę niedostateczną uzyskaną w wyniku nieoddania prac plastycznych uczeń może poprawić na dodatkowych zajęciach plastycznych, 

nie później niż miesiąc od jej uzyskania.  

9.Termin dodatkowych zajęć z plastyki nauczyciel będzie podawał na lekcjach plastyki oraz zapisywał w mobidzienniku w zakładce 

kalendarz.  

Warunki i tryb uzyskiwania ocen z wiadomości o sztuce oraz historii sztuki.  
1. Wiadomości z zakresu wiedzy o sztuce oraz historii sztuki będą sprawdzane za pomocą :  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ocena prac pisemnych będzie uwzględniać:  

 

 

 

 

3.Kryteria prac punktowanych nauczyciel będzie podawał na bieżąco.  

4. Ocenę niedostateczną uzyskaną z zakresu wiedzy o sztuce oraz historii sztuki uczeń może poprawić na dodatkowych zajęciach 

plastycznych, nie później niż miesiąc od jej uzyskania.  

5.Termin dodatkowych zajęć z plastyki nauczyciel będzie podawał na lekcjach plastyki oraz zapisywał w mobidzienniku w zakładce 

kalendarz.  

  

Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania :  
-6  

ace, materiały plastyczne (możliwość pozostawienia w klasie)  

nych przez 

nauczyciela.  

 

Każdy uczeń jest zobowiązany do przygotowania się do lekcji plastyki, przynoszenia potrzebnych materiałów do realizowania zadań. Na 

każdej lekcji plastyki nauczyciel poda wykaz potrzebnych materiałów na następne zajęcia. Uczeń będzie zobowiązany do zapisywania tych 

informacji. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.  

– na pisemny wniosek ucznia lub jego 

rodziców/prawnych opiekunów, ze względu na szczególną sytuację rodzinną bądź losową – może wyznaczyć termin i sposób sprawdzania 

stopnia opanowania wskazanego zakresu materiału w celu ewentualnego podwyższenia przewidywanej oceny najpóźniej na tydzień przed 

konferencją klasyfikacyjną.  

wie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z 

plastyki została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczących trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 

do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z WSO.  

 

Sposób informowania uczniów i rodziców o indywidualnych osiągnięciach.  
O uzyskanych ocenach uczeń będzie informowany na bieżąco. Oceny będą wpisywane do mobidziennika . 

Rodzice będą powiadamiani o osiągnięciach  dziecka/uczniów po przez mobidziennik, podczas spotkań z wychowawcą klasy lub  z 

nauczycielem plastyki.  

Podpis Ucznia………………………………………. Podpis Rodzica ……………………………………  

Bielsko – Biała ………………………………….. mgr Aleksandra Przybyłek  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


