
 

KONTRAKT Z UCZNIEM  
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   klasa VIII SP 

/zostaje zawarty między nauczycielem, a uczniami zgodnie z obowiązującym w szkole SSO/  
1. Sprawdziany:  
a. zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem  
b. poprawiać je można w terminie dwóch tygodni od oddania  
c. osoby, które nie pisały sprawdzianu samodzielnie, nie mogą go poprawiać  
d. sprawdziany są obowiązkowe, uczeń, który nie pisał sprawdzianu razem z klasą musi to zrobić w 
terminie dwóch tygodni  
2. Kartkówki:  
a. nie muszą być zapowiadane  
b. obejmują max 3 ostatnie tematy  
c. przy zapowiadanych nie można zgłaszać nieprzygotowania  
3. Uczeń ma prawo zgłosić się do odpowiedzi z dowolnie wybranego przez siebie tematu  
(z jednego tematu tylko raz).  
4. W ciągu semestru dwa razy można zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i raz można nie mieć zadania 
domowego. Nieprzygotowanie zgłasza się po sprawdzeniu przez n-la obecności.  
5. Każdy zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia zeszytu (tematy lekcji, notatka, pisemne 
zadanie domowe). 
6.Sprawdziany, kartkówki oceniane są zgodnie ze skalą procentową zawartą w SSO  
poniżej 30% - ndst  
poniżej 49% - 30% - dop  
poniżej 69% - 49% - dst  
poniżej 89% - 69% - db  
poniżej 89% - 96% - bdb  
96% - 100% - cel  
7.Wartość „wag”  
4 – sprawdziany  
3 – kartkówki, projekty, prace długoterminowe, poprawa sprawdzianu  
2 – zadania domowe, prasówka, praca na lekcji, prezentacje 
1 – ćwiczenia, praca w grupie, aktywność (6 plusów – celujący, 6 minusów – ndst) 
W przypadku nauczania zdalnego wartość wag może ulec zmianie. 
8. Uczeń zobowiązany do przygotowania prasówki, musi ją przynieść na kolejne zajęcia lekcyjne.  
Nie można w przypadku prasówki zgłaszać nieprzygotowania.  
9. Ocena śródroczna i końcoworoczna jest wystawiana na podstawie średniej ważonej zgodnej z SSO. 
10. Projekt edukacyjny w II semestrze. 
11. Przynajmniej jeden raz w semestrze uczeń otrzymuje informację zwrotną (ocenianie kształtujące). 
12. Ustalenia i zmiany zaproponowane przez uczniów: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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