
WYMAGANIA OGÓLNE DLA KLASY IV Z PLASTYKI W ROKU SZK. 2021/22 

Punktacja: 

• praca plastyczna 0 – 10 pkt.; 

• notatka z lekcji 0 – 10 pkt.; 

• czas zaliczania notatki z lekcji i pracy plastycznej – dwa tygodnie, w przypadku choroby – miesiąc; 

• nieprzygotowanie bez konsekwencji jedno w semestrze, następne – 1%. Ustala się maksymalny 

limit utraty procentów z tytułu nieprzygotowania do zajęć w wysokości 6% w skali roku; 

• uczeń jest zobowiązany do posiadania w szkole zestawu przyborów plastycznych (ołówków 2B 

lub 4B, gumki, temperówki, pasteli tłustych – PENTEL 36 sztuk, akwareli – ASTRA 12 kolorów, 

pisaków 12 kolorów – flamastrów, plasteliny ASTRA 12 kolorów, kredek akwarelowych 

12 kolorów) oraz segregatora z zapasem koszulek 20 sztuk. Przypominam, że z tym 

segregatorem uczniowie pracują przez cztery lata. Do domu zabieramy go tylko na czas wakacji; 

• prace dodatkowe oceniane są od 0,25 do 1% – w zależności od jakości, formatu i techniki. 

Do prac dodatkowych zaliczamy prace wykonane w domu, w czasie zajęć plastycznych w szkole 

lub poza nią, dodatkowo w czasie lekcji. Mogą to być prace malarskie i rysunkowe, własne zdjęcia 

i kolaże, prace ceramiczne, modele i projekty. Uczeń może uzyskać łącznie 4% za prace 

dodatkowe, 2% w pierwszym i 2% w drugim semestrze; 

• bonus nauczycielski za stosunek do przedmiotu i wyjątkową aktywność plastyczną na terenie 

szkoły (maksymalnie 3% w skali roku); 

• zgodnie z WSO każdy uczeń może uzyskać 4% (2 x 2%) bonusu za pilność, jeśli jest zawsze 

przygotowany do zajęć (prace domowe, potrzebne przybory i materiały). Rozliczenie następuje 

na koniec I semestru i na koniec roku szkolnego. 

 

Oceny z plastyki wpisywane są do dziennika elektronicznego Librus pod koniec tygodnia, 

gdy większość uczniów z klasy wykona zadanie. Ocena „0” oznacza, że trzeba jak najszybciej 

nadrobić zaległą pracę. 

 

Kontakt z nauczycielem – telefoniczny przez sekretariat (maile w Librusie są sprawdzane 

w weekendy). W razie potrzeby zapraszam też do szkoły w poniedziałki, wtorki, środy i piątki rano 

między godz. 7.45 a godz. 8.10 lub po południu w godz. 16.30-17.00. 

 

W przypadku dłuższej nieobecności ucznia otrzyma on potrzebne materiały do odebrania ze szkoły 

oraz informację na platformie Teams dotyczącą zadań do wykonania. Korespondencja z rodzicami 

odbywać się będzie za pośrednictwem Librusa. W sytuacji przejścia na nauczanie zdalne, zadania 

będą przesyłane w formie filmów instruktażowych lub przekazów audio. Będzie też możliwość 

konsultacji za pośrednictwem platformy Teams raz na dwa tygodnie. 

 


