
KONTRAKT  NAUCZYCIELA  PLASTYKI  Z  UCZNIEM
 
 Bądź  pozytywnie  nastawiony  do  zajęć  i  wierz  w  swoje  możliwości  –  to  gwarancja

sukcesu.
 Bądź zawsze przygotowany do zajęć /zeszyt przedmiotowy, podręcznik i materiały 

potrzebne do wykonania pracy/. 
 Raz w semestrze możesz zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. 
 Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia Cię od pracy na lekcji.
 Każdą pracę plastyczną  wykonujesz  samodzielnie na lekcji.  Niektóre prace  plastyczne

(bardziej  pracochłonne)  mogą być  dokończone w domu.  Pracę  plastyczną  dokończoną
w  domu  przynosisz  do  oceny  na  następną  lekcję  (  w  razie  nieobecności,  na  lekcję
następną) 

 Jeśli  z  własnej  winy  nie  wykorzystasz czasu  lekcyjnego,  możesz  nie  otrzymać  od
nauczyciela zgody na dokończenie pracy plastycznej w domu. W takim przypadku praca
zostanie oceniona na zakończenie lekcji.

 Do  Twoich  obowiązków  należy  utrzymanie  porządku  na  stanowisku  pracy
i przestrzeganie zasad BHP. 

Zapoznałem się z treścią kontraktu:

Uczeń…………………………………                Rodzic…………………………………….

Materiały potrzebne na plastykę możesz trzymać w szafce szkolnej szatni: 

 Podpisany skoroszyt do wpięcia w segregator i 25 koszulek na prace plastyczne
 Pastele olejne, kredki ołówkowe ( zatemperowane), tusz kreślarski czarny
 temperówka
 Farby plakatowe najlepiej ASTRA ( stara gazeta, lub kawałek ceraty, by nie zabrudzić 

stolika ) można zainwestować w gwasze, farby akrylowe 
 Stare szerokie pędzle, czarny marker, zaostrzone patyki różnej grubości
 Bloki techniczne kolorowy i biały A4 – dobrej jakości
 Duży arkusz papieru sciernego
 Ołówek B - miękki, HB- średni
 Klej, nożyczki  

Warto ZBIERAĆ do pudełka „ niepotrzebne” :
 Kawałki sznurków, wstążki z kwiatków, papiery i torebki pakowe np. szary papier
 Piórka
 Folię bąbelkową, tekturkę falistą
 Papier o ciekawej fakturze i deseniach
 Kolorowe ilustracje z magazynów: perspektywa, krajobrazy, postacie, litery z dużych 

napisów, 
 Katalogi z reklam farb do ścian  

Informacje o KONKURSACH na stronie spolza lub w zakładce ogłoszenie DZIENNIKA 
elektronicznego Librus Synergia. 


