
K O N T R A K T     /  ZAJĘCIA    TECHNICZNE   /  KLASA IV-V 

 Uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria i zakres wymagań). 

 Uczeń  oceniany jest za sprawdziany, kartkówki, wykonane prace, zadania domowe, 

aktywność i przygotowanie do lekcji. 

 Sprawdziany , kartkówki oraz inne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności są 

obowiązkowe.  

 Termin sprawdzianu podawany jest przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem; kartkówki 

nie muszą być zapowiedziane. 

 Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu może ją poprawić w ciągu 

dwóch tygodni  od jej otrzymania po uzgodnieniu z nauczycielem terminu poprawy ( poprawa 

może odbyć się po lekcjach). 

 Uczeń może poprawić ocenę pozytywną jeżeli otrzymana nie satysfakcjonuje go. Termin i 

formę poprawy ustala z nauczycielem. 

 Poprawiona ocena nie anuluje oceny poprawianej. 

 Uczeń, który unika lub odmawia pisania lub wykonania pracy, nie przychodzi na umówiony 

termin, mimo obecności w szkole otrzymuję ocenę niedostateczną. 

 Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ustala  z nauczycielem termin w który go 

zaliczy. 

 Prace kontrolne pisemne  po omówieniu przechowuje nauczyciel. Uczeń i rodzice mają 

możliwość  wglądu do pracy. 

 Uczeń prowadzi zeszyt przedmiotowy , który jest dokumentacją zajęć i przynosi go na każde 

zajęcia. Zeszyt podlega ocenie. 

 Podręcznik, który jest jednocześnie ćwiczeniami jest obowiązkowy na każdych zajęciach. 

 Brak zeszytu i podręcznika traktowany jest jak nieprzygotowanie do zajęć. 

 Uczeń przynosi na zajęcia materiały wskazane przez nauczyciela  ( z tygodniowym 

wyprzedzeniem). Jeżeli  zaistnieje sytuacja, że uczeń z jakiś ważnych powodów nie  będzie 

miał materiałów powinien o tym fakcie powiadomić nauczyciela na dwa dni przed zajęciami( 

na kartce podaje imię i nazwisko, klasę i to czego nie ma). 

 Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. 

 Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, które jest odnotowane 

w dzienniku. Kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.  Za nieprzygotowanie 

uznaje się: brak zeszytu, podręcznika, zadania domowego,  brak materiałów o które prosił 

nauczyciel, nie dotyczy to zapowiedzianych prac pisemnych. Uczeń, który nie zgłosił 

nieprzygotowanie na lekcję lub przekroczy ustalony limit otrzymuje ocenę niedostateczną. 

 Praca domowa błędnie wykonana musi być poprawiona  na najbliższe zajęcia i taka dopiero 

jest oceniona.  Za niepoprawione zadanie   lub brak zadania uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 Uczeń ma prawo do poprawy oceny. Wszystkie oceny można poprawiać nie później niż 

tydzień przed klasyfikacją. 

 Kontrakt nie jest dokumentem skończonym i może być uzupełniany przez nauczyciela. 

Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów i ich rodziców o każdej zmianie w kontrakcie. 

 Podpisanie przez ucznia i nauczyciela kontraktu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do 

jego przestrzegania. 


