
KONTRAKT -   ZAWARTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI OBOWIĄZUJĄCY NA 

LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

rok szkolny 2020/2021 

 

1.    Uczeń zna kryteria oceniania z języka niemieckiego. 

 

2.  Na początku roku szkolnego zapoznaje się z tematyką zajęć w roku szkolnym. 

 

3.    Uczeń jest oceniany systematycznie, sprawiedliwie i w różnorodny sposób( prace 

pisemne, wypowiedzi ustne, prace klasowe, krótkie sprawdziany, zadania domowe, aktywność 

na lekcji  

 

4. Uczeń ma obowiązek przygotowywać się do lekcji i aktywnie   w nich uczestniczyć. 

Uzyskanie pięciu plusów za aktywność to ocena bardzo dobra. 

 5. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się po dłuższej  (co najmniej 1 tydzień) 

nieobecności lub w wyjątkowych okolicznościach, które wyjaśni nauczycielowi. 

 6. Uczeń, który był nieobecny, ma obowiązek uzupełnić notatki, prace, zaległości w ciągu 

1 tygodnia. 

7. Uczeń ma obowiązek starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy (wg ustalonych 

kryteriów), mieć go oraz ustalone podręczniki na lekcji. 

 8. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe (np. 

gazetki tematyczne, zadania dodatkowe „dla chętnych”, przygotowanie się i udział                          

w uroczystościach szkolnych oraz konkursach związanych z przedmiotem ). 

 9. Prace klasowe/ sprawdziany / (co najmniej dwa razy w semestrze) są 

obowiązkowe !       i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. 

 10. Usprawiedliwiona (dłuższa) nieobecność powoduje, że uczeń może pisać pracę w innym 

terminie – najpóźniej tydzień od powrotu do szkoły. 

11. Nieusprawiedliwiona lub celowa nieobecność powoduje, że uczeń pisze zaległą pracę 

(inną jej wersję) podczas kolejnej lekcji, na której będzie obecny. 

 12. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Może to zrobić tylko 

raz, a otrzymana ocena wpisana jest do dziennika. 

13.  Dodatkowe karty pracy uczeń  może otrzymać na kartkach do wykonania w domu .  

14. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji. Nie dotyczy 

to lekcji powtórzeniowych i zapowiadanych prac klasowych oraz sprawdzianów. 

15. Każdy następny brak przygotowania do lekcji jest zaznaczany przez nauczyciela minusem 

w dzienniku lekcyjnym. 

Otrzymanie czwartego  minusa jest równoznaczne z wpisaniem oceny niedostatecznej do 

dziennika. 

 

16. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania niezapowiedzianych, krótkich kartkówek 

dotyczących treści z trzech ostatnich lekcji.  



17. Uczeń zostawia prace w teczce,  do wglądu dla rodziców i uczniów na terenie szkoły. 

18. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania i zaprezentowania na forum  dwóch projektów 

( w tym multimedialnych ) dotyczących tematyki związanej z  krajami niemieckojęzycznymi. 

Obowiązują następujące terminy : 1 półrocze : 1 projekt – do 31.10.20 r, 2 projekt – do 

20.12.20r/ 2 półrocze : 1 projekt – do 30.03.21r, 2 projekt – do 30.05.21r. Projekty są 

zadaniem obowiązkowym wynikającym z podstawy programowej. Brak każdego 

projektu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej! 

 

 

…………………………………           ………………………………………..               ……………………………………………….. 

     Podpis ucznia                        Podpis rodzica                                  Podpis nauczyciela 

 

 


