Załącznik nr 2
do uchwały rady pedagogicznej nr 5/2015/2016
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Kontrakt z uczniami
obowiązujący od 1 września 2015 r.
1. Oceny są jawne i powinny uwzględniać różne formy aktywności ucznia.
2. Ocenie podlegają:
a) sprawdziany i prace klasowe
b) kartkówki
c) odpowiedzi ustne
d) prace domowe
e) prace długoterminowe
f) prace zespołowe
g) projekty
h) praca w grupach
i) aktywny udział w lekcji
j) inne
3. Uczeń powinien być oceniany systematycznie.
4. Na ocenę dopuszczającą uczeń musi zaliczyć 50% wymagań poziomu
podstawowego, na ocenę dostateczną – 80%. Uzyskaną ocenę z poziomu
podstawowego podwyższa się o jeden po zaliczeniu 50% wymagań poziomu
ponadpodstawowego oraz o dwa – po zaliczeniu 80% wymagań tego
poziomu.
5. Jeżeli zagadnienia sprawdzianu nie są przyporządkowane do poziomu
wymagań, ale zawierają wymagania z obu poziomów, to praca ucznia
oceniana jest według następujących progów procentowych:
od 33,(3)% - ocena dopuszczająca
od 50% - ocena dostateczna
od 75% - ocena dobra
0d 90% - ocena bardzo dobra
Jeśli dobór zagadnień sprawdzianu na to pozwala, za 100% uczeń może
otrzymać ocenę celującą. Decyzja należy do nauczyciela.
6. Prace klasowe i sprawdziany (również praktyczne) są obowiązkowe. Jeżeli
uczeń opuścił pracę klasową (sprawdzian) to powinien ją napisać (sprawdzian
zaliczyć) najpóźniej na dwa tygodnie od powrotu do szkoły. W tym samym
terminie uczeń ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności.
7. Jeżeli uczeń nie ustali z nauczycielem terminu dodatkowego i nie napisze
sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni, otrzymuje ocenę niedostateczną.
8. Uczeń uchylający się od sprawdzianów (nieobecny bez usprawiedliwienia
w dniu sprawdzianu) traci prawo do poprawiania oceny z tego sprawdzianu
w dodatkowym terminie.
9. Nauczyciel powinien zapowiedzieć pracę klasową (sprawdzian) co najmniej
tydzień wcześniej i określić jej zakres oraz wpisać do dziennika
elektronicznego podając datę i godzinę lekcyjną.
10. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jedną, a w ciągu tygodnia nie
więcej niż trzy prace klasowe (sprawdziany).
10a. Klasa ma prawo odmówić napisania sprawdzianu (bez żadnych
konsekwencji dla uczniów) jeśli nie został on zapisany w terminarzu lub jest to
sprawdzian wykraczający poza dopuszczalną liczbę sprawdzianów. Nie
dotyczy sytuacji, kiedy klasa przełożyła sprawdzian na inny termin.
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11. Każdą ocenę niedostateczną, dopuszczającą i dostateczną uczeń może
poprawić. Poprawa jest dobrowolna, nie odbywa się w czasie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ucznia, w ciągu tygodnia od rozdania prac i tylko jeden
raz, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
12. Przy poprawianiu pisemnych prac klasowych (sprawdzianów) punktacja nie
zmienia się. Oceny otrzymane na poprawie wpisywane są do dziennika.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania ocenionych prac klasowych
(sprawdzianów) w ciągu dwóch tygodni od dnia ich napisania.
13a. Nauczyciel jest zobowiązany omówić z uczniem sprawdzian i punktację oraz
odpowiedzieć na wątpliwości ucznia.
13b. Uczeń nieobecny na lekcji, na której oddawany był sprawdzian powinien
uzgodnić z nauczycielem termin omówienia sprawdzianu.
14. Nauczyciel nie może przeprowadzić sprawdzianu przed oddaniem ocenionego
sprawdzianu poprzednio napisanego przez uczniów.
15. Ocenione prace klasowe (sprawdziany) są udostępnione uczniom do wglądu.
Rodzice mogą obejrzeć pracę swego dziecka podczas comiesięcznych
konsultacji. Nie ma możliwości kopiowania pracy i wynoszenia poza teren
szkoły.
16. Kartkówki są niezapowiedziane i nie podlegają poprawie, mogą obejmować
materiał nie więcej niż z trzech ostatnich lekcji.
17. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania ocenionych kartkówek w terminie
jednego tygodnia.
18. Nie ocenia się ucznia po co najmniej tygodniowej nieobecności w szkole
z materiału, który był wówczas realizowany. Uczeń ma obowiązek uzupełnić
zaległości powstałe w wyniku nieobecności w ciągu tygodnia. Istnieje
możliwość indywidualnego rozpatrzenia terminu zaliczenia.
19. Za aktywny udział w lekcji uczeń może otrzymywać „+”. Za każde pięć plusów
(trzy w przypadku przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny
tygodniowo) uczeń otrzymuje za aktywność ocenę bardzo dobrą. Uczeń ma
prawo (na własne życzenie) otrzymać niższą ocenę za mniejszą liczbę
zdobytych plusów (za cztery – ocenę dobrą, za trzy – dostateczną, za dwa - dopuszczającą).
20. Tematyka prac długoterminowych powinna być podana uczniowi co najmniej
na dwa tygodnie przed ustalonym terminem oddania pracy. Za niedotrzymanie
terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
21. Uczeń ma prawo raz w półroczu przy jednej i dwóch (a dwukrotnie przy trzech
i więcej) godzinach lekcyjnych przedmiotu w tygodniu zgłosić przed
rozpoczęciem lekcji nieprzygotowanie bez ponoszenia konsekwencji. Nie
dotyczy to prac klasowych (sprawdzianów) i lekcji powtórzeniowych.
22. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia, a wychowawcy wpisem
na karcie ocen jego rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanych
dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
23. O grożącej uczniowi semestralnej (rocznej) ocenie niedostatecznej nauczyciel
jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
Poinformowanie rodziców jest sformułowane na piśmie i musi być
potwierdzone podpisem rodziców. Potwierdzenie przechowuje wychowawca
klasy do końca danego roku szkolnego.
23a. Potwierdzeniem otrzymania informacji o ocenie niedostatecznej jest również
fakt odczytania przez rodziców wiadomości w dzienniku elektronicznym.
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24. Oceny klasyfikacyjne muszą być wystawione z co najmniej czterech ocen
bieżących (trzech w przypadku przedmiotu realizowanego raz w tygodniu), ale
nie są ich średnią arytmetyczną.
25. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, dwóch, kilku lub wszystkich
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny
klasyfikacyjnej (semestralnej lub rocznej) z powodu nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
26. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia, po wypełnieniu przez ucznia karty samooceny zachowania, zgodnie
ze szkolnym regulaminem oceniania zachowania.
27. Uczeń, którego numer w dzienniku został na dany dzień wylosowany jako
„szczęśliwy numerek” ,ma prawo do niepisania niezapowiedzianej kartkówki
i może zrezygnować z odpowiedzi ustnej. Wylosowanie numeru nie zwalnia
z obowiązku posiadania pracy domowej oraz nie dotyczy sprawdzianów,
zapowiedzianych
kartkówek,
prac
długoterminowych
oraz
lekcji
powtórzeniowych.
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