
Kontrakt nauczyciel-uczeń 

 

                                                                   *Biologia*       

                                  

                                       Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim 

                  

1. Uczeń ma obowiązek być przygotowanym do lekcji biologii. 

2. Sprawdziany zapowiadane będą, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i podany 

będzie zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy, termin sprawdzianu zapisywany 

będzie w zeszycie przedmiotowym i w dzienniku elektronicznym. 

3. Kartkówki (10-15 minut) nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane. 

4. Uczeń może poprawić sprawdzian napisany na ocenę niedostateczną lub 

dopuszczającą, w ciągu tygodnia, po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielem. 

5. Jeśli uczeń nie zadeklaruje, że chce poprawiać sprawdzian w wyznaczonym terminie, 

nie ma możliwości poprawiania go w innym terminie. 

6. Uczeń z orzeczeniem poprawia sprawdzian w formie ustnej przy pomocy nauczyciela. 

7. Uczeń może napisać zaległy sprawdzian lub kartkówkę jeżeli jego nieobecność tym 

dniu jest usprawiedliwiona. 

8. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może nie pisać kartkówki lub 

sprawdzianu/taki fakt należy zgłosić nauczycielowi przed lekcją/,nauczyciel ustali 

termin napisania zaległej formy. 

9. Uczeń może być nieklasyfikowany z biologii jeżeli jego nieobecności na lekcjach 

przekraczają 50 % zrealizowanych lekcji w półroczu. 

10. Na miesiąc przed zakończeniem I półrocza/roku szkolnego uczeń zostaje 

poinformowany o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu. 

11. Na 2 tygodnie przed zakończeniem I półrocza/roku szkolnego uczeń zostaje 

poinformowany o przewidywanej ocenie półrocznej /końcowej. 

12. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie tylko oceny końcoworocznej. 

13. Podwyższenie oceny odbywać się będzie w formie pisemnego sprawdzianu 

obejmującego treści I i II półrocza, sprawdzian taki pisze uczeń w ciągu 2 dni od 

chwili poinformowania go o proponowanej ocenie. 

14. Prace domowe z biologii uczeń będzie umieszczał w zakładce ''prace domowe' 'w 

dzienniku elektronicznym w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

15. Uczeń na lekcji biologii w obecności nauczyciela otrzymuje do wglądu kartkówkę lub 

sprawdzian. 

16. Rodzić lub prawny opiekun ma prawo zobaczyć kartkówkę lub sprawdzian swojego 

dziecka na zebraniach z rodzicami lub indywidualnym spotkaniu z nauczycielem. 

17. Aktywność na lekcji oznaczana jest plusami/5 plusów/ to ocena bardzo dobra. 

18. Na koniec I i II półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. 

19. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. 

20. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku ocena może być zmieniona tylko w wyniku 

egzaminu podwyższającego ocenę lub w wyniku odwołania (o ile została ustalona 

niezgodnie z obowiązującymi  zasadami). 

21. Prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego w 

teczkach klasowych. 

22. Uczeń na lekcji biologii ma wyłączony lub wyciszony telefon komórkowy lub inne 

urządzenie elektroniczne .  



23. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia jego możliwości intelektualne oraz 

wysiłek wkładany przez niego podczas wywiązywania się z obowiązków 

szkolnych. 

 

  

PROGI PROCENTOWE stosowane przy ocenianiu prac pisemnych punktowanych: 

 

Ocena %  

Celujący 100,00%  

Bardzo dobry 86-99  

Dobry  75-85  

Dostateczny  51-74  

Dopuszczający  50-31  

Niedostateczny  0-30  

 

 

 FORMY OBOWIĄZKOWE : 

 

     2 godziny / tydzień 

 

• kartkówki : 3 – 6 

• sprawdziany : 2 - 3 

• prace domowe : 2 – 3 

 

    1 godzina / tydzień 

 

• kartkówki : 2 – 5 

• sprawdziany : 1 

• prace domowe : 1 – 4 

 

W przypadku gdy uczniowie nie będą przygotowywać się systematycznie do lekcji ilość 

kartkówek może się zwiększyć. 

 

 

FORMY DODATKOWE : 

 

* aktywność na lekcji 

* wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach biologicznych 

* gazetki i plakaty tematyczne (do końca listopada i do końca kwietnia ) 

*  materiały popularno-naukowe przygotowane i zaprezentowane  na lekcji 
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