
KONTRAKT Z UCZNIEM 
zasady obowiązujące na lekcjach plastyki klasa VII, 3 gimnazjum 

 

1. W semestrze uczeń może razy nie być przygotowanym Nie dotyczy to wcześniej 

zapowiedzianych sprawdzianów. 

 

2.Wszystkie oceny ucznia są jawne dla ucznia i jego rodziców. Wpisywane są na bieżąco do 

dziennika elektronicznego. Uczniom i ich rodzicom przysługuje wgląd w prace pisemne 

zgodnie zapisami w statucie szkoły.  

 

3. Na lekcjach plastyki wykorzystywana jest „średnia ważona”: 

waga 1: aktywność, praca w grupie 

waga 2: rysunek, praca plastyczna, zadanie domowe, praca na lekcji samodzielna;  

waga 3: kartkówka, projekt, odpowiedź ustna 

waga 4: zajęcie 2-3 miejsca lub wyróżnienia w konkursie plastycznym 

waga 5: sprawdzian,  zajęcie I-go miejsca w konkursie plastycznych 

 

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie są wcześniej zapowiadane i obejmują materiał trzech 

ostatnich lekcji (lub tematów).  

 

5. Sprawdziany są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem Przed 

sprawdzianem, pracą klasową, etc nauczyciel podaje uczniom zakres materiału. Ilość 

sprawdzianów jest uzależniona od materiału i potrzeb edukacyjnych. 

 

6. Jeżeli uczeń nie był obecny na sprawdzianie zdaje materiał na najbliższej lekcji lub w 

terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym jednak niż dwa tygodnie, od czasu powrotu 

ucznia do szkoły. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej w wyżej wymienionym 

terminie uczeń pisze zaległą pracę na najbliższej lekcji z danego przedmiotu. 

 

7. Forma poprawy oceny niedostatecznej lub wyższej, ze sprawdzianu jest uzgadniana między 

uczniem i nauczycielem. To uczeń zgłasza chęć poprawy oceny.  

 

8. Każdy rysunek, praca plastyczna i zadanie domowe musi być odrobione, jeżeli uczeń był 

obecny na danej lekcji. Rysunek uczeń oddaje na bieżącej lekcji, w wyjątkowych 

przypadkach może pracę dokończyć w domu i oddać na następnej lekcji. Brak rysunku, zadania 

domowego (po wykorzystaniu nieprzygotowań) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. 

Wszystkie rysunki muszą być oddane (nawet, jeśli uczeń zgłosił nieprzygotowanie, 

zobowiązany jest dostarczyć pracę na kolejną lekcję) – brak wykonanej pracy skutkuje oceną 

niedostateczną.  

 

9. Każdą ocenę można poprawiać tylko raz w terminie 2 tygodni od otrzymania oceny.  

 

10. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na zajęciach z plastyki podręcznika, przyborów 

do wykonywania prac plastycznych takich jak: kredki, farby ( plakatowe lub akwarelowe), 

pisaki, ołówek miękki, gumka do ścierania, klej, nożyczki, bibułki kolorowe, i innych. 

Na pierwsze zajęcia każdy uczeń zobowiązany jest przynieść duży blok rysunkowy A3 lub 

dwa bloki A4, który następnie przechowywany jest w sali 201. Nieprzyniesienie bloku jest 

równoznaczne z nieprzygotowaniem do lekcji. 

 



11. Oceny, przeliczanie punktów z testów – zgodnie z SSO oraz pso, które podano uczniom do 

wiadomości (znajdują się na stronie internetowej szkoły). 

 

12. Wszelkie próby oszukiwania (w tym plagiat!), podpowiadania, ściągania, grożą oceną 

niedostateczną (dla osoby, która ściąga, oszukuje i dla osoby podpowiadającej). Oceny 

niedostatecznej otrzymanej za oszustwo (ściąganie, plagiat i inne) nie można poprawiać. 

Zachowanie takie skutkuje również wpisem punktów ujemnych z zachowania (-20p). 

 

13. Uczeń jest zobowiązany do sporządzania notatki z lekcji w zeszycie przedmiotowym. 

Ocenie podlegać może kompletność notatek i estetyka zeszytu. 

 

14. Aktywność ucznia podlega ocenie. (3 plusy = bdb, 3 minusy = ndst). 

 

15. Kultura osobista jest na lekcjach plastyki równie ważna jak wiedza. 

 

 

16. Oceny śródroczne i roczne są ustalane wg średniej wyliczonej przez  e-dziennik zgodnie z 

następującym przelicznikiem: 

Uzyskana średnia: Ocena: 

Poniżej 1,76 Niedostateczny 

1,76 – 2,66  Dopuszczający 

2,67 – 3,66 Dostateczny 

3,67 – 4,66 Dobry 

4,67 – 5,66 bardzo dobry 

5,67 – 6,00 Celujący 

 

17. W szkole przy pisemnym  sposobie  sprawdzania  osiągnięć  ucznia, wykorzystującym  

system punktowy, zgodnie z SSO, stosuje  się  następujący  przelicznik  na  oceny: 

 

       celujący              –    96%      - 100%    

       bardzo  dobry    –     89%  –   poniżej 96% 

       dobry                  –    69%   –  poniżej 89% 

       dostateczny         –    49%  –   poniżej69% 

       dopuszczający    –    30%   –   poniżej 49%  

       niedostateczny    –    poniżej  30%                  

 

18.Ustalenia i zmiany zaproponowane przez ucznia:......................................................... 

 

 

 


