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  I KONTRAKT Z UCZNIAMI 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia, wiedzę, umiejętności oraz postawę 

np. aktywność czy kreatywność. 

2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności ucznia. 

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny. 

4. Za różne formy aktywności na lekcjach stawiane są plusy, za niewykonane 

zadania lub brak uwagi na lekcji — minusy. 

5. Prowadzenie zeszytu jest obowiązkowe. 

6. Sprawdziany są obowiązkowe. 

7. Sprawdziany zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Dwa razy w roku uczniowie biorą udział w ogólnopolskim badaniu wyników-

„Diagnoza Szkolna Pearsona”, po którym otrzymują szczegółowy raport. 

9. Jeżeli uczeń opuści sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien go napisać w 

ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły, w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela. 

10. Uczeń ma prawo poprawić sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania 

sprawdzonych prac. 

11. Uczeń ma prawo poprawiać każdy sprawdzian tylko raz. Wówczas w dzienniku obok 

oceny pierwotnej zostaje wpisana ocena lepsza i ona jest traktowana priorytetowo 

podczas klasyfikacji. 

12. Kartkówki obejmujące materiał z 3 ostatnich lekcji mogą być niezapowiedziane. 

13. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, 

zapisach lekcyjnych i pracach domowych w ćwiczeniach lub wypracowaniach.  

14. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany. 

15. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub brak 

zadania. W klasach dwujęzycznych uczeń ma prawo do 3 nieprzygotowań (nie 

dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek). Nieprzygotowanie lub brak 

zadania zgłasza się na początku lekcji. 

16. Jeśli uczeń był nieobecny w szkole minimum trzy dni, zwolniony jest z pisania 

zapowiedzianej kartkówki, odpowiedzi czy posiadania zadania domowego. Jeśli jego 

nieobecność była krótsza, ma obowiązek napisania kartkówki. 

17. Prace domowe mogą być zadawane na każdej lekcji. 

18. Stopień na koniec roku szkolnego ustala się na podstawie ocen uzyskanych z I i II 

semestru. 

19. Ustalona przez nauczyciela końcowa (roczna) ocena niedostateczna może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

20. Nie później niż tydzień przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym 

posiedzeniem  Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej 

dla niego ocenie. 

21. W przypadku wątpliwości przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej 

nauczyciel oblicza średnią ważoną, uwzględniając wagi zapisane poniżej. 

 

 

 

 

 



II OBSZARY AKTYWNOŚĆI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE: 

1. Prace pisemne po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. (waga 3) 

2. Kartkówki. (waga 2) 

3. Wypowiedzi pisemne (waga 2) 

4. Wypowiedzi ustne. (waga 2) 

5. Aktywność na lekcji. (waga 1) 

6. Zadania domowe. (waga 1) 

7. Projekt (waga 2) 

Sprawdziany i kartkówki są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco: 

    100% - 98% - ocena celująca 

    97% - 90% - ocena bardzo dobra 

    89% -75% -  ocena dobra 

    74% -50% -  ocena dostateczna 

    49% -30% - ocena dopuszczająca 

  29% - 0% - ocena niedostateczna 

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH  

Uczeń ma prawo do: 

• znajomości kryteriów oceniania, 

• egzaminu sprawdzającego. 

• otrzymania uzasadnienia oceny, 

Uczeń ma obowiązek: 

• uzupełniania braków wiadomości i umiejętności wskazanych przez nauczyciela,  

• przestrzegania ustalonych reguł. 

Prawa rodziców: 

• do znajomości kryteriów i wymagań, 

• do jawności oceny i jej umotywowania, 

• do wglądu w prace swego dziecka 

• do znajomości form i częstotliwości sprawdzianów, 

Prawa nauczyciela: 

• oczekiwać od ucznia respektowania ustalonych reguł, 

• współdziałania z rodzicami. 


