KONTRAKT
podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach historii

I. Ocenie podlegają:
1. Test diagnozujący:
• jeden w roku,
• zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika),
• nie podlegają poprawie.

2. Sprawdziany:
• zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika),
• zakres materiału jest podawany wcześniej.

3. Kartkówki:
• nie muszą być zapowiedziane,
• obejmują zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie.

4. Wypowiedzi ustne:
• obejmują zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji.

5. Aktywność:
• podsumowywana jest za pomocą „plusów”,
• zdobycie 3 plusów pozwala na uzyskanie oceny „bardzo dobry”
• w przypadku efektywnej pracy uczeń może otrzymać konkretną ocenę.
W przypadku braku odpowiedzi – kilka razy podczas lekcji – uczeń może otrzymać „minus”.

6. Przygotowanie do lekcji:
• do zajęć wymagany jest: podręcznik ( wymagana okładka) oraz zeszyt w kratkę,
• brak zadania domowego uczeń powinien zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem lekcji,
natomiast stwierdzony przez nauczyciela brak pracy domowej powoduje wystawienie

oceny „niedostateczny”,
• trzy razy uczeń może skorzystać z możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji,
a każde kolejne nieprzygotowanie w ciągu semestru skutkuje oceną „niedostateczny”.

II. Zasady oceniania i kontroli:
1. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny. Ocenę należy poprawić nie później niż
w ciągu dwóch tygodni, w terminie ustalonym z nauczycielem.
2. Pracę pisemną uczeń może zabrać do domu w celu przedstawienia rodzicom
lub opiekunom prawnym z zastrzeżeniem, że:
• przynosi ją do szkoły z ich podpisem na następną lekcję.

3. Nieobecność w szkole. Uczeń ma obowiązek:
• uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie,
• napisać zaległe prace pisemne - szczegóły i termin ustala z nauczycielem przedmiotu,
powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły, a także przed
wyznaczonym kolejnym sprawdzianem.

4. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem.

5. Ocena śródroczna i roczna:
• wynika z systematyczności oraz całokształtu pracy ucznia we wcześniejszym okresie i jest
wystawiana zgodnie z przepisami zawartymi w Zasadach Oceniania,
• poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami ZO.
Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły i zawarte w nim Zasady Oceniania.

W przypadku zdalnego nauczania, efekty pracy ucznia będą oceniane według wyżej
wymienionych kryteriów. Jeżeli lekcja będzie prowadzona on-line, ucznia obowiązuje
włączenie kamery i branie czynnego udziału w lekcji. Jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcji
albo nie ma włączonej kamery, powinien skontaktować się z nauczycielem po zajęciach.

