
WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY PRACY NA LEKCJACH Z PLASTYKI  

1. Wymagania edukacyjne zawarte są na stronie szkoły SP nr 124 w zakładce ,, Organizacja 

roku- wymagania edukacyjne) 

2. Zasady pracy na lekcjach plastyki i przygotowania się do nich: 

A) Na lekcję uczeń przynosi : materiały i przybory niezbędne do wykonania zadania zalecane 

przez nauczyciela, np. farby, kredki, pastele, bloki rysunkowe, klej, nożyczki, itp. 

B) Uczeń wykonuje pracę na lekcji zgodnie z podanym tematem. 

       3. Formy oceniania zgodne z § 44  Statutu SP nr 124  

       4. Nieobecności 

            A) Uczeń, który był nieobecny podczas lekcji z powodu choroby, dłuższej nieobecności,    

może wykonać pracę plastyczną w domu i przynieść ją do oceny nie później jak tydzień od 

powrotu z nieobecności 

5. Ocenianie : 

A) Dopuszczalna ilość usprawiedliwionych nieprzygotowań w semestrze: 2, każde kolejne 

nieprzygotowanie skutkuje oceną: ndst. 

B)  Przy ocenie brana jest pod uwagę: rzetelna i systematyczna praca, przygotowanie do 

lekcji, estetyka oraz zgodność z tematem wykonywanej pracy, kreatywność, zaangażowanie 

na lekcji.  

C) Praca ,która jest niesamodzielnie wykonana zostaje oceniona na ocenę: 1. 

D) Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej na warunkach ustalonych przez 

nauczyciela. 

E) Uczeń może otrzymać dodatkową ocenę z plastyki za udział w szkolnych i pozaszkolnych 

wydarzeniach artystycznych (np. konkursach). 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Na 1 – Uczeń nie przyswoił sobie podstawowych umiejętności, lekceważy przedmiot, nie przynosi 
materiałów i przyborów zadanych przez nauczyciela, często jest nieobecny na lekcjach i nie 
uzupełnił braków, nie potrafi stosować umiejętności podczas wykonywania prac plastycznych 
nawet przy pomocy nauczyciela. 

Na 2 - Uczeń przyswoił sobie umiejętności podstawowe, niezbędne do dalszej nauki, nie pracuje 
systematycznie, brak staranności w wykonywaniu prac, prace oddaje po terminie. 

Na 3 - Uczeń opanował łatwe i niezbędne wiadomości i umiejętności, z niewielka pomocą 
nauczyciela potrafi wykonać prace plastyczne, posiada wiedzę z zakresu podstawowego, zna i 
rozumie pojęcia z przedmiotu, realizuje wymagania na ocenę 2. 

 Na 4 – Uczeń właściwie stosuje terminologię, potrafi samodzielnie wykonywać prace plastyczne, 
aktywnie uczestniczy w lekcjach, wykazuje zainteresowanie przedmiotem estetyka 
wykonywanych prac jest na poziomie dobrym, realizuje wymagania na ocenę 3. 

Na 5 – Uczeń przyswoił wiedzę i umiejętności na poziomie bardzo dobrym, aktywnie uczestniczy 
w lekcji plastyki, jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem i zawsze przygotowany 
do zajęć, realizuje wymagania na ocenę 4. 

Na 6 – Uczeń prezentuje swoją widzę i umiejętności na forum klasy, szkoły, uczestniczy w 
konkursach i wydarzeniach artystycznych, wykonuje prezentacje, prace ucznia cechuje 
wyjątkowa kreatywność angażuje się w prace pozalekcyjne, oraz realizuje wymagania na 5. 

 

 

 

 


