Wymagania edukacyjne z plastyki kl. IV – VII
1. Każdy uczeń posiada: podręcznik do plastyki, zeszyt 32 kart., teczkę na prace
plastyczne i przybory plastyczne zadane na daną lekcje. Brak materiałów
edukacyjnych nauczyciel odnotowuje w dzienniku co ma potem wpływa na
ocenę semestralną .
Uczeń :
1. Zapisuje w zeszycie temat lekcji, notatkę, gdy nauczyciel podaje. Ma
obowiązek zapisać w zeszycie jakie materiały ma przynieść na następne zajęcia.
2.Odrabia zadane prace domowe w zeszycie przedmiotowym– może zgłosić w
semestrze raz brak zadania, kolejne brak zadania – ocena niedostateczna ( ma
możliwość poprawy 2 ocen niedostatecznych, każda do dwóch tygodni )
3. Wykonuje prace plastyczną na lekcji po okiem nauczyciela i oddaje ją do
oceny. Kiedy nie zdąży na lekcji kończy pracę plastyczną samodzielnie w domu i
przynosi ją na następną lekcję.
4. Aktywność i zaangażowanie uczniów na lekcjach nagradzane jest przez
nauczyciela w formie ocen.
5. Za nieprzygotowanie i nieuczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać
upomnienie i minusa ( 3 minusy ocena ndst).
6. W ciągu semestru przewidziane są maksymalnie 2 kartkówki, które są
wcześniej zapowiedziane.
7. Jeżeli ucznia nie ma w dniu kartkówki nauczyciel może poprosić go o
napisanie jej na następnej lekcji, chyba że uczeń wrócił po dłuższej
nieobecności, umawia się razem z uczniem na kolejny termin
Uczeń może mieć podniesioną ocenę na semestr jeżeli
- brał udział w minimum dwóch konkursach plastycznych na semestr lub
- systematycznie uczestniczył w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach
plastycznych

Co ma wpływ na ocenę z pracy plastycznej na lekcji ?
- zgodność z tematem, pomysł wykonania, estetyka pracy, jak uczeń pracuje
( czy nie przeszkadza innym , czy pracuje samodzielnie)

Wymagania edukacyjne z muzyki kl. IV - VII

1. Każdy uczeń posiada: podręcznik do muzyki, zeszyt w pięciolinie,
flet
Uczeń :
1.Jest przygotowany na każdą lekcję
2. Odrabia prace domowe – może zgłosić raz w semestrze brak zadania, kolejne
brak zadania – ocena niedostateczna ( ma możliwość poprawy 2 ocen
niedostatecznych, każda do dwóch tygodni )
3. Ma obowiązek zgłosić brak: zadania, podręcznika, fletu – kiedy trzeba było
przynieść.
( każdy brak nauczyciel odnotowuje w dzienniku, co ma potem wpływa na
ocenę semestralną )
4. Aktywność i zaangażowanie uczniów na lekcjach nagradzane jest przez
nauczyciela w formie ocen.
5. Za nieprzygotowanie i nieuczestniczenie w lekcji uczeń może otrzymać
upomnienie i karę w postaci minusów (3 minusy: ocena ndst).
6. W ciągu semestru jest przewidziany jeden sprawdzian wiadomości i
kartkówki, które są wcześniej zapowiedziane.
7. Jeżeli ucznia nie ma w dniu sprawdzianu, bądź kartkówki nauczyciel może
poprosić go o napisanie jej na następnej lekcji, chyba że uczeń wrócił po
dłuższej nieobecności, umawia się razem z uczniem na kolejny termin
Uczeń może mieć podniesioną ocenę na semestr
-uczestniczył w zajęciach Szkoły Muzycznej, Ziemi Myślenickiej innych formach
muzycznych – pozalekcyjnych, lub
- uczestniczył szkolnych lub pozaszkolnych konkursach muzycznych

