
KONTRAKT UCZEŃ – NAUCZYCIEL 

Uczennico!  Uczniu! 

W naszej szkole powinnaś / powinieneś: 

 przestrzegać norm oraz reguł dotyczących bezpieczeństwa, 
kultury i współpracy koleżeńskiej. 

 przygotowywać się do zajęć – umieć treści teoretyczne podane 
na ostatniej lekcji, mieć odrobioną pracę domową. 

 mieć niezbędne wyposażenie typu zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, 
piórnik z przyborami (długopis/pióro, ołówek, kilka kredek 
i długopisów kolorowych, linijka, gumka, nożyczki, klej) oraz/lub 
wyposażenie określone przez nauczyciela danego przedmiotu. 

W naszej szkole również: 

 masz prawo do systematycznego oceniania z uwzględnieniem 
Twojego wkładu pracy, zaangażowania oraz przygotowania 
do zajęć oraz otrzymania pełnej informacji o uzyskanej ocenie. 

 prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem i określeniem zakresu ich treści. 

 możesz poprawić ocenę zgodnie z zasadami: 
 w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia umów się 

z nauczycielem na formę, termin oraz ilość popraw, 
 z poprawy możesz otrzymać ocenę celującą, ale tylko przy 

pierwszym podejściu, 
 oceny poprawione nie są usuwane, 
 wszystkie oceny z popraw mogą być wpisane do dziennika, ale 

podczas klasyfikacji uznawana jest ocena najwyższa. 

 masz prawo zgłosić nieprzygotowanie (w tym również brak 
zeszytu, ćwiczeń, przyborów, pracy domowej) bez wpływu na 
ocenę semestralną/roczną według zasad: 
 3 razy w semestrze – na przedmiotach odbywających się kilka 

razy w tygodniu, 
 2 razy w semestrze – na przedmiotach odbywających się 1-2 razy 

w tygodniu, 
 każde kolejne nieprzygotowanie może obniżyć Twoją ocenę 

semestralną/roczną, 
 przywilej ten nie obejmuje zapowiedzianych prac klasowych, 

testów i sprawdzianów. 

 w wyjątkowej sytuacji masz prawo zgłosić nieprzygotowanie 
potwierdzone pisemnie przez Rodziców / Opiekunów, które nie 
zostanie odnotowane w dzienniku. 

 po nieobecności, w ciągu trzech tygodni, powinnaś/powinieneś: 
 uzupełnić wiadomości, niezbędne notatki i prace domowe, 
 zaliczyć opuszczone sprawdziany i prace klasowe (w przypadku 

niedotrzymania terminu nauczyciel wyznacza go sam). 

 po kilkudniowej usprawiedliwionej nieobecności (trzy dni 
i więcej) masz prawo bezpośrednio po powrocie do szkoły  
nie być ocenianą/-ym za materiał realizowany w tym czasie. 

 za zgodą nauczyciela, prace wytwórcze możesz dokończyć 
w  domu i oddać je do oceny na następnej lekcji (z prac tych 
możesz otrzymać ocenę najwyżej bardzo dobrą). W przypadku 
niedotrzymania terminu (bez uzasadnienia) otrzymasz ocenę 
niedostateczną za brak pracy. 

 

 
Zachowaj kontrakt (np. wklej do dzienniczka), aby zawsze móc tu zajrzeć. 

Pokaż go Rodzicom / Opiekunom, aby wiedzieli jak mogą Cię wesprzeć. 

 
 


