Kontrakt z uczniami – język angielski, język niemiecki
1. Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym.
2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
3. Przyrost wiedzy i umiejętności oceniany jest według kryteriów ocen z języka angielskiego.
4. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji może nie być klasyfikowany.
5. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcję zeszytu przedmiotowego i podręcznika oraz zeszytu
ćwiczeń.
6. Sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi, zadania domowe są obowiązkowe.
7. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową (test, sprawdzian) to powinien ją napisać w ciągu jednego tygodnia od
przyjścia do szkoły. Termin ustala indywidualnie z nauczycielem. Jeżeli tego nie uczyni, za pracę klasową
(test, sprawdzian) otrzyma ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.
8. Uczeń może poprawiać dany test tylko raz w ciągu dwóch tygodni. 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 lepsza ocena.
9. Krótkie niezapowiedziane sprawdziany, kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji.
Nie podlegają one poprawie.
10. Prace domowe powinny być wykonywane w domu. Jeżeli uczeń będzie przepisywał zadania od kolegi
bądz koleżanki w szkole otrzyma ocenę niedostateczną.
11. Jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonych pomocy na sprawdzianie, otrzymuje ocenę niedostateczną, a fakt
ściągania odnotowuje się na pracy pisemnej ucznia.
12. Jeżeli uczeń przepisze całą pracę bądź jej fragment z internetu lub innego źródła otrzymuje dwie oceny
niedostateczne (brak samodzielnej pracy, plagiat).
13. Uczeń ma prawo trzy razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy zapowiedzianych
form sprawdzania wiedzy). Uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji. Po
wykorzystaniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
14. Na przygotowanie się do pracy klasowej (testu) uczeń ma tydzień czasu.
15. Informacje dotyczące ucznia (jego zachowania, postępów w nauce) będą odnotowywane i przekazywane
wychowawcy klasy i rodzicom.
16. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”i „minusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się i udzielanie
poprawnej odpowiedzi, aktywną pracę w grupie. Za niewykonane zadania stawiane będą „minusy” oraz
ocena niedostateczna.
17. Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić prace klasowe (testy) w ciągu dwóch tygodni.
18. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów
zaliczeniowych.
19. Uczeń na ocenę semestralną (roczną) pracuje cały semestr (rok).
20. Sposób uzyskania wyższej niż przewidywana ocena semestralnej i 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.

21. Uczestniczenie w przedmiotowych konkursach szkolnych i pozaszkolnych jest jednym z warunków
otrzymania oceny bardzo dobrej lub celującej.
22. W przypadku otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na I semestr, ma on możliwość poprawienia
jej przez systematyczną pracę i uzyskanie oceny dostatecznej na II semestr lub napisanie testu
obejmującego materiał z całego I półrocza na ocenę minimum dopuszczającą.
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