KONTRAKT Z UCZNIAMI – PRZEDMIOTY
HUMANISTYCZNE (JĘZYK POLSKI, HISTORIA)
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2. Przyrost wiedzy i umiejętności oceniany jest według kryteriów ocen z języka polskiego.
3. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie będzie klasyfikowany.

4. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcje zeszytu przedmiotowego, podręcznika i
ćwiczeń. Podczas omawiania lektury – należy korzystać z lektury.
5. Sprawdziany, testy, prace klasowe, kartkówki, odpowiedzi, zadania domowe i inne formy
sprawdzania wiedzy są obowiązkowe.
6. Uczeń zobowiązany jest do przeczytania lektur podanych przez nauczyciela. Znajomość ich
treści i problematyki będzie oceniana.

7. Uczeń, który wraca do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności nie podlega
ocenianiu maksymalnie przez pięć dni (nie dotyczy uczniów, którzy opuścili jeden dzień
nauki). W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może ten termin przedłużyć.
8. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (test, sprawdzian), powinien ją napisać w ciągu dwóch
tygodni od przyjścia do szkoły. Termin ustala indywidualnie z nauczycielem. Jeżeli tego nie
uczyni, za pracę klasową (test, sprawdzian) otrzyma ocenę niedostateczną bez możliwości
poprawy.

9. Uczeń może poprawić dany sprawdzian/test tylko raz. Jeżeli napisał poprawę i otrzymał
wyższą ocenę niż poprzednio, to wpisuje mu się lepszą ocenę. Jeżeli napisał poprawę i
otrzymał niższą ocenę niż z pracy poprzedniej, to pozostanie mu tylko ta lepsza ocena.
10. Krótkie niezapowiedziane sprawdziany, kartkówki mogą obejmować materiał z trzech
ostatnich lekcji.

11. Nie podlegają poprawie zadania domowe, odpowiedzi ustne i wypracowania. Wyjątkiem są
nowo poznane formy wypowiedzi pisemnej.

12. Jeśli uczeń przepisze całą pracę lub jej fragment (z książki, strony internetowej) otrzymuje
dwie oceny niedostateczne – za brak pracy pisemnej i plagiat. Jeśli jest to praca przepisana
od kolegi, oceny ndst. otrzymują obaj uczniowie.

13. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji trzy razy w semestrze (z historii – raz).
Nie dotyczy to zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy. Nieprzygotowanie należy zgłosić
na początku lekcji.

14. Aktywność ucznia na lekcjach także podlega ocenie. Otrzymuje za nią „plusy”. Cztery
„plusy” odpowiadają ocenie bardzo dobrej z aktywności.

15. Na przygotowanie do sprawdzianu, testu, pracy klasowej uczeń ma tydzień czasu. Terminy
klasówek są ustalane w porozumieniu z uczniami i zapisywane w dzienniku internetowym. Na
prośbę klasy (tylko w uzasadnionych przypadkach) nauczyciel może zmienić wcześniej
ustalony termin. Jednak uczniowie muszą mieć świadomość, że wówczas w tygodniu może być
więcej sprawdzianów niż dwa dopuszczalne.

16. Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel dostosowuje metody
i formy nauczania oraz sprawdziany do możliwości ucznia.
17. Informacje dotyczące ucznia (jego zachowania, postępów w nauce) będą odnotowywane i
przekazywane wychowawcy klasy i rodzicom.
18. Uczeń pracuje na ocenę semestralną (roczną) cały semestr (rok).

19. Sposób uzyskania wyższej niż przewidywana oceny semestralnej lub rocznej należy ustalić
indywidualnie z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel może zażądać od ucznia napisania
sprawdzianu z całego materiału lub wskazać działy, z których wyniki należy poprawić.

20. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się z kryteriami ocen, które znajdują się na stronie
internetowej szkoły w Statucie Szkoły i WSO.

21. Nauczyciel może wystawić ocenę celującą na koniec semestru/roku szkolnego, jeżeli uczeń
uzyskał znaczące osiągnięcia w konkursach na szczeblu rejonowym (laureat) i wojewódzkim
(I-III miejsce)

22. Uczestniczenie w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych jest jednym z
warunków otrzymania oceny bardzo dobrej lub celującej.

23. Oceny są wystawiane wg następującej skali:
0-30% ocena niedostateczna (do śr. 1,74)
31-49% ocena dopuszczająca (do śr.2,74)
50-74% ocena dostateczna (do śr. 3,74)
75-90% ocena dobra (do śr.3,74)
91-100% ocena bardzo dobra
powyżej 100% (zadania dodatkowe, konkursy) ocena celująca
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