
KONTRAKT Z UCZNIEM 

zasady obowiązujące na lekcjach języka polskiego 

 

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

zapowiedzianych sprawdzianów, testów, prac klasowych, etc. 

 

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 z zapisami w statucie szkoły. 

 

3. Na lekcjach języka polskiego wykorzystywana jest „średnia ważona”: 

waga 1: aktywność, praca w grupie 

waga 2: zadanie domowe (wypracowanie, test), praca na lekcji samodzielna, 

waga 3: kartkówka, projekt, recytacja, dyktando ortograficzne, odpowiedź ustna, 

waga 4: kartkówka ze znajomości treści lektury, praca semestralna, projekt, egz. próbny 

waga 5: sprawdzian, praca klasowa, zajęcie I-go miejsca w konkursach z j. p. 

 

W przypadku przejścia na nauczanie zdalne zmieniają się wagi ocen: 

Waga 3: sprawdziany, testy 

Waga 2: aktywność online, kartkówka, wypowiedź ustna, wypracowanie 

Waga 1: zadanie domowe 

Podczas nauczania zdalnego cenie podlegają prace przesłane terminowo (w wyjątkowych 

sytuacjach możliwe jest opóźnienie – do dwóch tygodni). Brak pracy oraz usprawiedliwienia 

owego braku skutkuje oceną niedostateczną. 

 

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne nie muszą być wcześniej zapowiadane i obejmują materiał 

trzech ostatnich lekcji (lub tematów). Przed pierwszymi zajęciami dotyczącymi lektury 

uczniowie piszą kartkówkę sprawdzającą opanowanie przez ucznia treści utworu. 

 

5. Kartkówek nie można poprawiać. 

 

6. Sprawdziany, testy, prace klasowe, etc. są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. Ilość sprawdzianów, testów, prac klasowych, etc. jest uzależniona od 

materiału i potrzeb edukacyjnych. 

 

7. Jeżeli uczeń nie był obecny na sprawdzianie, teście, pracy klasowej, recytacji, 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. 

 

8. Forma poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów, testów, prac klasowych itd. Jest 

uzgadniana między uczniem i nauczycielem. To uczeń zgłasza chęć poprawy oceny. 



9. Każde zadanie domowe musi być odrobione. Brak zadania domowego (po wykorzystaniu 

nieprzygotowań) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej. Wszystkie wypracowania 

domowe muszą być oddane (nawet, jeśli uczeń zgłosił nieprzygotowanie, zobowiązany jest 

dostarczyć pracę na kolejną lekcję) – brak wykonanej pracy skutkuje oceną niedostateczną. 

 

10. Każdą pracę pisemną, sprawdzian, test, pracę klasową, etc. można poprawiać tylko raz. 

 

11. 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). 

 

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

Ocenie podlegać może kompletność notatek i estetyka zeszytu. 

 

13. Aktywność ucznia podlega ocenie. (6 plusów = cel, 6 minusów = ndst). 

 

14. Kultura osobista jest na lekcjach języka polskiego równie ważna jak wiedza. 

 

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

przelicznikiem zawartym w statucie. 

 

16. Przy pisemnym sposobie sprawdzania osiągnięć ucznia, wykorzystującym system 

punktowy, zgodnie z PSO, stosuje się przelicznik na oceny zawarty w statucie. 

 

17. Ustalenia i zmiany zaproponowane przez uczniów:......................................................... 


