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KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe. 

3. Prace klasowe i sprawdziany są poprzedzane powtórzeniem, zapowiadane są z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i 

wiadomości. 

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane – jest to forma odpowiedzi 

pisemnej. 

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie 

uzgodnionym z nauczycielem. 

6. Każda praca klasowa oraz sprawdzian napisane na ocenę niedostateczną lub dopuszczającą 

uczeń musi poprawić. Poprawa odbywa się w ciągu tygodnia od dnia podania informacji 

 o ocenach. Inne oceny bieżące uczeń może poprawić w ustalonym terminie. 

7. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia nieprzygotowania się do 

lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak pomocy potrzebnych do lekcji. 

8. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej zostaje wpisane spostrzeżenie do zeszytu 

obserwacji/dziennika elektronicznego, co pozwoli ocenić stosunek ucznia do przedmiotu.  

9. Aktywność na lekcjach nagradzana jest "plusami". Za 5 zgromadzonych "plusów" uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za 10 ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji 

rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 

10. Przy ocenianiu na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności 

 w uczeniu się. 

11. Prace kontrolne całogodzinne są udostępniane rodzicom do wglądu i pozostają w 

szkole.Nauczyciel nie odpowiada za nieprzyniesienie prac przez ucznia. 

12. Inne sprawdziany i kartkówki uczeń przynosi do domu. 

13. Pozostałe warunki oceniania, których nie ujęto, zawarte są w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 

 

 

 

 



 2 

I. CELE OCENY 

Przedmiotem oceny jest: 

1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 

2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 

3. Stosowanie wiedzy w praktyce. 

4. Logiczne myślenie, rozumowanie i kojarzenie faktów. 

5. Aktywność. 

 

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 

Na lekcjach oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 

1. Rozumienie pojęć literackich, gramatycznych oraz znajomość ich definicji. 

2. Znajomość i stosowanie poznanych pojęć. 

3. Samodzielne lub w grupie przeprowadzanie rozumowań i wnioskowań. 

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod. 

5. Posługiwanie się symboliką i pojęciami teoretycznoliterackimi oraz terminami z gramatyki                     

    języka polskiego. 

6. Analiza tekstów literackich, popularnonaukowych, zapisków w czasopismach. 

7. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach typowych. 

8. Logiczne rozumowanie, kojarzenie faktów, myślenie abstrakcyjne i stosowanie poznanej wiedzy 

 w rozwiązywaniu zadań problemowych. 

9. Prace projektowe i długoterminowe. 

10. Aktywność na lekcji i poza nią oraz wkład pracy ucznia. 

11. Praca w grupach. 

 

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

1. Formy aktywności: 

• prace klasowe (wypracowania) 

• sprawdziany (testy), 

• kartkówki, 

• odpowiedzi ustne, 

• praca samodzielna na lekcjach i w domu, 

• wypowiedzi ustne, 

• aktywność na lekcji, 
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• praca w grupie 

• udział w dyskusji, 

• prace projektowe, 

• prace długoterminowe, 

• prace domowe, 

• prace plastyczne, 

• recytacja, 

• dyktanda i sprawdziany ortograficzne. 

2. Częstotliwość oceniania: 

 

Formy aktywności Częstotliwość w półroczu 

Prace klasowe (wypracowania)  minimum 2 

Sprawdziany (testy) minimum 2 

Dyktanda minimum 2 

Kartkówki minimum 2 

Aktywność i praca na lekcji oraz 

przygotowanie do lekcji 

na bieżąco 

Prace domowe na bieżąco 

 

Określenie pojęć zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem: 

► wypowiedzi pisemne: 

• praca klasowa – samodzielna dłuższa forma wypowiedzi na podany temat, zapowiedziana  

z tygodniowym wyprzedzeniem,  

• test – praca pisemna zawierająca zadania zamknięte lub zadania zamknięte i otwarte, 

przeprowadzana po omówionym rozdziale lub na podsumowanie półrocza, 

• sprawdzian – obejmuje materiał 3-5 jednostek lekcyjnych (zapowiedziany na ostatniej 

lekcji), 

• kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1-3 ostatnich jednostek 

lekcyjnych, 

• prace domowe ucznia – podlegają sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie, 

► wypowiedzi ustne: 

• odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji, 

• aktywność na lekcji. 
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3. Skala ocen: 

a) Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne półroczne i oceny roczne ustala się w stopniach według 

następującej skali: 

• ocena celująca – 6 

• ocena bardzo dobra – 5 

• ocena dobra – 4 

• ocena dostateczna – 3 

• ocena dopuszczająca – 2 

• ocena niedostateczna – 1 

 

b) przedziały procentowe: 

0 – 30%  1 (niedostateczny) 

31 – 50%  2 (dopuszczający) 

51 – 72%  3 (dostateczny) 

73 – 89%  4 (dobry) 

90 – 98% 5 (bardzo dobry) 

99 – 100% 6 (celujący) 

 

c) dla uczniów z opinią i orzeczeniem stosuje się następującą skalę: 

0 – 24%  1 (niedostateczny) 

25 – 45%  2 (dopuszczający) 

46 – 67%  3 (dostateczny) 

68 – 86%  4 (dobry) 

87 – 98% 5 (bardzo dobry) 

99 – 100% 6 (celujący) 

 

 

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących. Stosuje się określoną 

wagę ocen z poszczególnych form aktywności ucznia oraz sposób zapisu w dzienniku lekcyjnym. 

Za najważniejsze uważa się oceny wpisane kolorem czerwonym – prace klasowe, testy, 

sprawdziany, dyktanda oraz aktywność na lekcjach. 

W półroczu przewiduje się dwie prace klasowe lub testy oceniać w sposób opisowy( nauczyciel 

umieszcza informację, co uczeń zrobił dobrze, co musi poprawić i jak dalej ma pracować). 
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W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nauka może przebiegać w sposób: stacjonarny, 

hybrydowy lub zdalny. W tym celu zostaną uwzględnione zasady bezpiecznego i higienicznego 

korzystania przez uczniów  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, biorąc pod 

uwagę możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny.  

 

Zasady oceniania postępów w nauce podczas nauczania zdalnego: 

  

1)  Sprawdzanie wiadomości i umiejętności podczas nauki zdalnej odbywa się dzięki platformie 

ZOOM, poprzez Zadanie domowe w Librusie lub wiadomości Librusa. Uczeń łączy się na lekcję 

online, wcześniej pobierając pracę klasową lub sprawdzian i rozwiązuje je po uwzględnieniu 

wskazówek technicznych.  

2) Jeśli uczeń nie ma dostępu do Internetu, jego rodzic informuje o tym wychowawcę, który wraz z 

dyrektorem, pedagogiem ustala sposób przekazania uczniowi potrzebnych materiałów np. 

sekretariat szkoły. 

3) Uczeń ma obowiązek regularnie sprawdzać wiadomości na Librusie. 

4) Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

5)Uczeń testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również online) rozwiązuje  

samodzielnie. 

6) Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na 

komputerze lub telefonie.  

7) Zadane prace przesyłane są za pomocą e-dziennika Librus i sposobu uzgodnionego  

z nauczycielem w wyznaczonym terminie. 

8) Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia,  

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.  

9) Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły.  

 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN 

1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy bieżących ocen na następujących zasadach: 

• prace klasowe  - w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania, 

• testy , sprawdziany i dyktanda - w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania. 

2. Odpowiedzi ustne i kartkówki nie podlegają poprawie. 

3.Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. Nieobecni uczniowie piszą je w terminie  

ustalonym z nauczycielem. 
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4.Poprawione prace klasowe oddawane są w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany,testy 

 i dyktanda w ciągu tygodnia. 

5.Poprawione oceny zapisane są w e-dzienniku (poprawioną ocenę z pracy klasowej 

 i sprawdzianu itp.) Ocenę  poprawkową wpisujemy wyższą (4/5)  lub tę samą (4/4). Nie ma 

wpisu, jeśli ocena z poprawy była niższa niż za pierwszym razem    (4/ ). Gdy uczeń w 

wyznaczonym terminie nie przystąpi do poprawy, stawiamy po łamanej myślnik ( 4/ - ). 

     6. Ostatnia praca klasowa przed wystawieniem oceny śródrocznej lub rocznej musi być    

     przeprowadzona w takim terminie, aby uczeń miał możliwość poprawy oceny z tej pracy  

     klasowej. 

V.  USTALENIA KOŃCOWE 

1. Każdy uczeń jest oceniany obiektywnie. 

2. Oceny są jawne. 

3. Uczeń jest oceniany systematycznie. 

4. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu półrocza zgłoszenia swojego nieprzygotowania do 

lekcji z określonych obszarów aktywności – rozumiemy przez to: 

 

• brak zeszytu lub podręcznika, 

• brak pomocy potrzebnych do lekcji, 

• niegotowość do lekcji, 

• brak pracy domowej. 

5. Aktywność na lekcji jest oceniana "plusami". Za 5 zebranie "plusów" uczeń otrzymuje ocenę 

bardzo dobrą, a za 10 ocenę celującą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: 

• częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, 

• poprawne wnioskowanie, 

• twórcze i poprawne rozwiązywanie problemów , 

• aktywną pracę w grupie, zaangażowanie w pracę grupy, realizację wyznaczonego zadania,   

       umiejętność pracy w grupie, 

• wykonywanie dodatkowych zadań. 

7. Przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną nauczyciel podaje uczniowi miesiąc przed radą 

pedagogiczną. 

8. Jeżeli przewidywana ocena śródroczna lub roczna jest niedostateczna, nauczyciel ma 

obowiązek poinformowania o niej ucznia, a poprzez wychowawców rodziców (prawnych 

opiekunów) na 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną. 
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9. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego zgodnie z zasadami 

określonymi w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu. 


