
 

 

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA NA LEKCJACH PLASTYKI 

1.Na każdą lekcję przynosimy zeszyt przedmiotowy(16-kartkowy) oraz zapowiedziane materiały. 

2. Jeżeli zajęcia nie odbyły się wg planu (zastępstwo, wycieczka, apel itp.) na następnej lekcji obowiązują ostatnio zapowiedziane 

przybory. 

3. W każdym okresie możemy zgłosić dwa nieprzygotowania. 

4. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych nie możemy wykonać swojej pracy, nauczyciel wyznacza zadanie do realizacji. 

5. W przypadku dłuższej nieobecności, uzupełniamy zaległości w terminie ustalonym z nauczycielem. 

6. Na lekcji plastyki używamy różnorodnych narzędzi i materiałów, musimy przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, dbać 

o porządek w sali lekcyjnej, oraz stosować się do zaleceń nauczyciela 

7. Przedmiotem oceny są: prace plastyczne wykonane na lekcji, indywidualna i grupowa praca na lekcji, prace domowe 

odpowiedzi ustne i pisemne, projekty edukacyjne 

8. Prace plastyczne oceniane i omawiane są wg zasad podanych przez nauczyciela na lekcji, jeżeli nie wskaże inaczej, prace 

ocenianie są za:  zgodność z tematem, wartości plastyczne, pomysłowość i oryginalność w ujęciu treści i formy, 

samodzielność, zaangażowanie i wysiłek  

9. Przy ustalaniu oceny z plastyki, oprócz wiedzy i umiejętności, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę zaangażowanie 

i wysiłek wkładany przez nas w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć: 

• wykazywanie się zaangażowaniem i praca nad rozwojem umiejętności,  

• przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów,  

• przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami,  

• postawa odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości plastycznej 

• efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,  

• a także zachowanie porządku w miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.  

10. Wymagania edukacyjne dostępne są na stronie internetowej SP nr 50 w Krakowie. 

11. Wymagania edukacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

12.Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć obowiązują w czasie zdalnego nauczania. 

13. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej określa Statut Szkoły. 


