KONTRAKT
JĘZYK ANGIELSKI
ROK SZKOLNY 2018/2019
Prowadzący zajęcia: mgr Małgorzata Makowska
Rok szkolny: 2018/2019
Klasy: 7„a” SP, III„c” gr. 1 i 2 gimn, I „b” LO, II „a” LO, II „b” LO. II TE
Postępy w nauce ocenia się na następujących zasadach:
1. Materiał obejmuje zagadnienia zawarte w programie nauczania, jest zgodny z podstawą
programową, a szczegóły zawarte są w rozkładzie materiału dołączonym do wymagań.
2. Prace klasowe są poprzedzone lekcją powtórzeniową i zapowiedziane przynajmniej tydzień
przed terminem. Na lekcję powtórzeniową uczniowie przychodzą przygotowani, nauczyciel
ma prawo pytać na oceny.
3. Uczeń, który z powodu nieobecności usprawiedliwionej nie pisał pracy klasowej może ją
pisać w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela (maksymalnie do dwóch tygodni od
powrotu ucznia do szkoły).Jeśli uczeń nie zgłasza się na poprawę bez wyraźnego powodu
(choroba), nauczyciel ma prawo do wystawienia oceny niedostatecznej.
4. Uczeń, który nie pisał pracy klasowej z powodów nieusprawiedliwionych pisze ją od razu
po przyjściu na lekcję.
5. Każdy sprawdzian musi być zaliczony na ocenę pozytywną, dopuszcza się w ciągu roku
szkolnego niezaliczenie przez ucznia maksymalnie jednego sprawdzianu (pracy klasowej,
testu)
6. Prace klasowe przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane
uczniom i rodzicom do wglądu na ich życzenie.
7. Oceny z testów i popraw wpisywane są kolorem czerwonym, ocena z poprawy wpisywana
jest obok oceny poprzedniej nawet, jeśli uczeń uzyska ocenę niedostateczną lub niższa od
poprawianej. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę jeden raz.
9. Oprócz prac klasowych uczniowie w ciągu semestru piszą kartkówki z trzech ostatnich
lekcji. Ilość kartkówek leży w gestii nauczyciela. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane,
podobnie jak odpowiedzi ustne.
11. Na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe ( w miarę możliwości), zaś
jakościowo w miarę potrzeb.
12. Uczeń może być w semestrze dwa razy nieprzygotowany do lekcji (brak zadania; brak
podręcznika, ćwiczeń, zeszytu, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej bądź kartkówki). Nie
dotyczy to prac kontrolnych i zadań domowych zapowiedzianych, co najmniej z
jednotygodniowym wyprzedzeniem.

Nauczyciel odnotowuje w dzienniku brak przygotowania ucznia wpisując datę, ale nie ma to
wpływu na ocenę końcową. Prawo do ulg zostaje zawieszone w styczniu i czerwcu oraz na
lekcjach powtórzeniowych.
13. Brak przygotowania należy zgłosić w trakcie sprawdzania obecności, zgłoszenia po
wywołaniu do odpowiedzi (dotyczy także kartkówek) i wmawianie nauczycielowi, że nie
dosłyszał, nie będą respektowane.:)
14. Na ocenę okresową składają się następujące oceny:
- za sprawdziany (testy)
- za kartkówki
- za wypracowania
- za indywidualną pracę na lekcji – aktywność bądź jej brak
- inne (zadania domowe, projekty, speeche itd.)
15. Ocena niedostateczna na okres musi być poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych
przez nauczyciela. Niepoprawienie oceny niedostatecznej na śródsemestr (semestr) jest
podstawą do uzyskania oceny niedostatecznej na semestr (końcowej).
16. Uczeń ma prawo do próby uzyskania wyższej niż proponowana oceny semestralnej bądź
końcoworocznej. O sposobach jej uzyskania jest informowany przez nauczyciela.
17. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania podstawowych pomocy dydaktycznych tj.
książka, zeszyt, zeszyt ćwiczeń. Brak zeszytu lub posiadanie nieuzupełnionego zeszytu (w
tym zeszytu ćwiczeń) jest podstawą do wpisania oceny niedostatecznej po uprzedniej ustnej
lub pisemnej uwadze.
18. Uczeń ponadto zobowiązany jest do:
- regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
- odrabiania zadań domowych
- przestrzegania terminów popraw
19. W przypadku, gdy praca jest nieczytelna, nauczyciel może w całości lub w części nie
zaliczyć danej pracy (za wyjątkiem osób z zaświadczeniem z poradni).
20. W sytuacji, gdy zespół klasowy uniemożliwia prowadzenie lekcji, nauczyciel może
wymagać na następnych zajęciach znajomość materiału, który nie został zrealizowany na
danej lekcji.

