
KONTRAKT POMIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM. 
 

1. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe w skali stopniowej od 1 do 6. 

2. Ocena na półrocze wystawiana jest na podstawie wszystkich ocen (cząstkowych) i nie jest średnią arytmetyczną.  

Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów oraz testów, dalej kartkówek i odpowiedzi ustnych, następnie zadań 

domowych oraz aktywności na lekcji. Oceny cząstkowe są zróżnicowane pod względem wagi. W ocenianiu 

cząstkowy obowiązuje następująca, ustalona skala wag; 4, 3, 2 oraz 1.  

3. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku szkolnego  

z uwzględnieniem oceny za pierwsze półrocze. 

4. Uczeń może otrzymać ocenę za: 

- sprawdziany, testy – waga 4    - pracę i aktywność na lekcji – waga 1, 

- kartkówki – waga 2     - odpowiedź ustną – waga 2, 

- zadania domowe – waga 1,    - prowadzenie zeszytu – waga 1, 

- prace – projekty – waga 2,    - pracę w grupach – waga 1,    

-  konkurs (udział) – waga 1,      - laureat konkursu pozaszkolnego – waga 4,    

- kategoria „inna” (prace dodatkowe) – waga 2.  

5. W przypadku wszystkich prac pisemnych przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny wg niżej 

podanych zasad: 

0 – 30%  ocena niedostateczna   70 – 75%  ocena dobra – 

31 – 35% ocena dopuszczająca –   76 – 80   ocena dobra 

36 – 40   ocena dopuszczająca   81 – 85% ocena dobra + 

41 – 45%  ocena dopuszczająca +   86 – 90% ocena bardzo dobra - 

46 – 50%  ocena dostateczna –   91 – 94%  ocena bardzo dobra 

51 – 60%  ocena dostateczna   95 – 97% ocena bardzo dobra + 

61 – 69   ocena dostateczna +   98 – 99% ocena celująca – 

100%   ocena celująca. 

6. Sprawdzian jest zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i fakt ten jest odnotowany  

w dzienniku. Praca taka jest przeprowadzana zawsze po zakończeniu danego działu materiału. Po ocenieniu tych 

prac nauczyciel szczegółowo je omawia i przedstawia uczniowi na lekcji. Nauczyciel przechowuje prace do końca 

roku szkolnego. Rodzic podczas wywiadówki lub dyżuru nauczyciela podczas „drzwi otwartych” zawsze ma 

wgląd do pracy swojego dziecka. 

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń ma prawo napisać sprawdzian w czasie maksymalnie  

2 tygodni od powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeśli tego nie zrobi to po upływie  

2 tygodni nauczyciel wstawia cenę niedostateczną.  

W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej uczeń ma prawo poprawić pracę w czasie 

maksymalnie 2 tygodni od oddania pracy, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Po upływie dwóch tygodni 

uczeń traci możliwość poprawy. Ocena ostateczna jest średnią jedynki i otrzymanej oceny z poprawy. Każdą pracę 

uczeń ma prawo poprawić tylko raz. 

7. Sprawdzian obejmuje cały dział materiału i trwa 45 minut – jedną godzinę lekcyjną.  

8. Kartkówka nie jest zapowiedziana i obejmuje trzy ostatnie lekcje oraz nie podlega poprawie. W formie 

kartkówki może również odbywać się sprawdzenie zadania domowego. Za brak zadania domowego uczeń może 

otrzymać ocenę niedostateczną. 

9. Uczeń za aktywność na lekcji oraz zadanie domowe może uzyskać plusy (cztery plusy są równoznaczne z oceną 

celującą). Uczeń na lekcji może także otrzymać minusy(cztery minusy są równoznaczne z oceną niedostateczną. 

10. Uczeń jest zawsze przygotowany do lekcji (wyjątek stanowią przypadki losowe). Uczeń ma prawo 1 raz  

w ciągu półrocza zgłosić nieprzygotowanie (tzw. kropka). 

11. Ocenie mogą podlegać również ćwiczenia wykonywane na lekcji dotyczące sprawdzania wiedzy bieżącej 

ucznia (tzn. wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcji). 

12. Uczeń jest przygotowany na każde zajęcia z 3 ostatnich tematów lekcyjnych. 

13. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu. Wszystkie wydruki otrzymane podczas lekcji należy wkleić 

do zeszytu. Brak wklejenia ww. wydruków skutkuje oceną niedostateczną. Podstawą uzyskania oceny pozytywnej 

za prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest posiadanie kompletu notatek z wszystkich omawianych tematów.
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