
KONTRAKT - PRZYRODA 

 

1. Lekcja trwa 45 minut. 

2. Spóźnianie nie jest akceptowane. 

3. Swoje miejsce w klasie możesz opuścić tylko za pozwoleniem nauczyciela. 

4. Staraj się korzystać z toalety podczas przerwy, w czasie lekcji będziesz mógł wyjść tylko w 

wyjątkowych przypadkach. 

5. Proszę dbaj o przyjemny wygląd klasopracowni, nie śmieć i nie pisz na stoliku – jeśli 

nabrudzisz, będziesz musiał posprzątać, przeznaczając na to swój wolny czas po 

skończonych lekcjach. 

6. Nie rozmawiaj, gdy mówi nauczyciel lub inny uczeń. Miej cierpliwość do wysłuchania 

drugiej osoby. 

7. Szanuj siebie i okaż szacunek innym. 

8. Uczniów i nauczyciela obowiązują zasady współżycia społecznego, kultury i dobrego 

wychowania. 

9.  Przynoś na lekcje podręcznik, zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i inne zapowiedziane 

wcześniej przez nauczyciela pomoce dydaktyczne. 

10. Jeśli podczas nowej lekcji czegoś nie rozumiesz, to zgłaszaj ten fakt nauczycielowi. 

11. Masz prawo dwukrotnie w ciągu 1 półrocza zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania 

przyczyny (nie dotyczy tych dni, w których jest zapowiedziany sprawdzian czy kartkówka). 

12. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiem: brak zeszytu, brak pracy domowej, 

niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej otrzymujesz za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

13. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności możesz być zwolniony/a z kartkówki lub 

odpowiedzi (fakt nieobecności musi być zgłoszony prze Ciebie zaraz po wejściu do sali 

lekcyjnej), ale nie zwalnia Cię to z obowiązku uzupełnienia wiadomości, które nauczyciel 

ma prawo skontrolować na najbliższej jednostce lekcyjnej lub w innym terminie podanym 

przez nauczyciela. 

14.  Pamiętaj, że sprawdziany są obowiązkowe, nie unikaj ich. Sprawdzian jest zapowiedziany 

minimum tydzień wcześniej i omówiony jest jego zakres. 

15. Podczas Twojej nieobecności na sprawdzianie lub kartkówce nauczyciel może zaznaczyć w 

dzienniku elektronicznym wpis 0. Po uzupełnieniu zaległości zapis ten zostanie zmieniony 

na ocenę. 

16. Jeżeli opuścisz sprawdzian z przyczyn losowych, to musisz napisać go w ciągu dwóch 

tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin ustala nauczyciel. 

17. W przypadku nienapisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela  

otrzymasz ocenę niedostateczną. 

18. Możesz poprawić  sprawdzian, który napisałeś/łaś na ocenę niedostateczną lub 

dopuszczającą. Poprawiać daną ocenę możesz tylko raz. Jeżeli otrzymasz z poprawy ocenę 

niższą bądź taką samą, jest ona również wpisywana do dziennika. 

19. Twoja aktywność na lekcji oznaczana będzie plusami. 5 plusów to ocena bardzo dobra. 

20. Ocena półroczna i końcoworoczna jest ważoną ocen cząstkowych. Wagi ocen za 

poszczególne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności znajdują się w Statucie Szkoły. 

21. Pamiętaj, na koniec I i II półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów 

zaliczeniowych. 

22. Wszystkie oceny są jawne. 

23.  Twoje prace pisemne są przechowywane do końca każdego roku szkolnego. Mogą z nimi 

zapoznać się także Twoi rodzice (opiekunowie). 

24. Twoi rodzice lub Ty możesz wnioskować do nauczyciela o podwyższenie oceny końcowej 

zgodnie z warunkami określonymi w Statucie Szkoły. 

25. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.   

 



Oceny z form pisemnych (sprawdziany, kartkówki), które podlegają punktacji wystawione są 

wg następujących progów: 

 

Ocena % możliwych do uzyskania punktów 

celujący 100% 

bardzo dobry 86% - 99% 

dobry  75% - 85% 

dostateczny  51% - 74% 

dopuszczający  31% - 50% 

niedostateczny  0% - 30% 

   

 

 Nauczyciel przyrody 

                                                                                                     Bożena Sito 


