
Kontrakt z uczniem- język angielski-rok szkolny 2022-2023 

 
Kontrakt z uczniem powstał w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania, który znajduje 

się w Statucie Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Polskich Noblistów” w Swarzędzu. 

1. Sprawdziany: 

 
- pierwszy termin sprawdzianów zapowiadany jest z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem; 

- każdy sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową; 

 
- każdy sprawdzian można poprawić w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny; 

 
- osoby nieobecne podczas sprawdzianu zobowiązane są do napisania go w ciągu 2 

tygodni od powrotu do szkoły; 

- nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie sprawdzianu; 

 
2. Kartkówki: 

 
- nie muszą być zapowiadane; 

 
- obejmują maksymalnie trzy ostatnie tematy lekcyjne; 

 
- materiał leksykalny lub gramatyczny z nienapisanej kartkówki (w przypadku 

nieobecności ucznia) można zdać pisemnie lub ustnie. 

3. Aktywność: 

 
- aktywność na lekcji oceniana jest na plusy lub minusy; 

 
- zebranie 6 plusów oznacza otrzymanie oceny celującej, trzy minusy oznaczają ocenę 

uzyskanie oceny niedostatecznej. 

4. Zadania domowe: 

 

- Uczniowie będą otrzymywać zadania domowe z wyznaczoną datą realizacji. Brak  

zadania domowego odnotowywane są nieprzygotowaniem. 

Trzecie nieprzygotowanie, czyli brak zadania domowego, skutkować będzie uwagą-

powiadomieniem rodzica-opiekuna prawnego dziecka. 

  

 



5. Nieprzygotowania: 

 
- Uczeń w ciągu jednego semestru ma możliwość trzy razy zgłosić swoje 

nieprzygotowanie do lekcji. Trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną 

do dziennika – waga 1. Przy zapowiadanych kartkówkach/sprawdzianach nie można 

zgłosić nieprzygotowania. 

6. Zadania dodatkowe: 

 
Każda praca dodatkowa oceniana jest według oceny nauczyciela. Prace dodatkowe, w 

zależności od trudności oceniane będą z wagą 1, 2 lub 3. 

7. Odwołanie od oceny końcowo-rocznej: 

 
Uczeń ma prawo do odwołania się od oceny końcowo-rocznej zgodnie z zasadami 

zawartymi w Statucie Szkoły. 

8. Oceny za testy, sprawdziany, kartkówki: 

 

Zdobyte punkty są sumowane i przeliczane na oceny: 

 

celujący 96%-100% 

bardzo dobry 89% - poniżej 96% 

dobry 69% -poniżej 89% 

dostateczny 49% - poniżej 69% 

dopuszczający 30% - poniżej 49% 

niedostateczny - poniżej 30% 

 

oceny semestralne i końcoworoczne oraz uzyskane średnie: 

Ocena celująca 6 –  średnia 5,67-6,00 

Ocena bardzo dobra 5 – średnia   4,67-5,66 

Ocena dobra 4 – średnia 3,67-4,66 

Ocena dostateczna 3 – średnia  2,67-3,66 

Ocena dopuszczająca  2 – średnia 1,76-2,66 

Ocena niedostateczna 1 – poniżej 1,76 

9. IZ- informacja zwrotna od nauczyciela pojawia się w kolumnie jako ,,IZ’’ 

przynajmniej raz na semestr. 
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