
Kontrakt nauczycieli i uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie 

Przyjmuje się obowiązujące zasady pracy na lekcjach:  

1. Uczniowie są aktywni, zgłaszają się i wykonują polecenia nauczyciela 

za co mogą być oceniani w trakcie lekcji.  

2. Jedna osoba mówi, reszta słucha – nie mówimy jednocześnie, 

przestrzegamy kultury słowa.  

3. Przy ocenie ucznia nauczyciel uwzględnia:  

- zakres wiadomości, 

 - stosowanie w praktyce wiadomości i umiejętności,  

- kulturę przekazywania informacji i całokształt pracy ucznia podczas 

lekcji, 

- motywację do nauki i stosunek do przedmiotu,  

- systematyczność w nauce,  

- osiągnięcia i udział w konkursach,  

- indywidualne możliwości ucznia,  

- wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  

- dodatkowe prace.  

4. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji co najmniej z 

ostatniego tematu.  

5. Nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada sprawdziany, 

testy i prace klasowe. W tygodniu mogą się odbyć maksymalnie trzy 

sprawdziany zapisane w terminarzu w Librusie.  



6. Ocenie podlegają przede wszystkim:  

 Praca, zaangażowanie uczniów i wykorzystanie czasu na 

lekcjach  

- wykonywanie zadań i poleceń nauczyciela w kartach pracy, 

zeszytach ćwiczeń, zeszytach przedmiotowych,  

- praca przy tablicy,  

- wypowiedzi ustne, pisemne, dyktanda,  

- praca  z materiałem źródłowym, z tekstem literackim, z tekstem 

kultury, atlasem,  

- umiejętności pracy w grupie, 

- praca twórcza (plakaty, prezentacje, projekty, doświadczenia) 

- aktywność ,  

- recytacja z pamięci.  

 Przedstawienie na prośbę nauczyciela uzupełnionego zeszytu 

przedmiotowego bądź zeszytu ćwiczeń.  

 Prace klasowe, sprawdziany po omówieniu działu. 

 Zadania domowe i prace dodatkowe z uwzględnieniem 

zasadności oraz dbałości o higienę pracy ucznia poza lekcjami w 

szkole.  

7. Nauczyciel może stosować „plusy” i „minusy” oceniając krótkie 

prace domowe, pracę na lekcji, aktywność, przyniesienie dodatkowych 

materiałów, krótkie notatki w zeszycie (za pięć „plusów” uczeń 

otrzymuje piątkę, za trzy „minusy” jedynkę).  

8. Uczeń ma obowiązek na każdej lekcji posiadać podręcznik, zeszyt 

ćwiczeń (jeśli jest wymagany), zeszyt przedmiotowy, przybory do 



pisania i rysowania oraz lekturę z zaznaczonymi fragmentami, jeśli jest 

w danym momencie omawiana (dotyczy języka polskiego).  

9. Pozostałe kwestie dotyczące oceniania, skali ocen reguluje  Statut 

Szkoły.  

10. Nauczyciel przede wszystkim pomaga uczniowi w rozwoju, 

motywuje do podejmowania wysiłku, wspiera ucznia w przypadku 

napotkania na trudności i problemy. Odchodzi  od ciągłego oceniania i 

testowania, wypracowuje inne niż kartkówki i sprawdziany formy 

sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.  

 

 

 


