Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie

Kontrakt pomiędzy nauczycielem a uczniami
obowiązujący na lekcjach chemii i fizyki
Rok szkolny 2020/2021
I Ocenie podlegają:
1. Sprawdziany:



zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika);
informacja o sprawdzianie zawiera również zakres sprawdzanych umiejętności
i wiedzy.

2. Kartkówki:



nie muszą być zapowiadane;
obejmują zakres dwóch ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie.

3. Aktywność (praca na lekcji, zadania dodatkowe, osiągnięcia w konkursach):




za każde 5 zdobytych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
za każde 6 zdobytych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę celującą;
za każde 4 zdobyte „minusy” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Przygotowanie do lekcji (odpowiedź ustna, przybory, zeszyt, podręcznik, zeszyt
ćwiczeń):



uczeń używa tylko własnych przyborów szkolnych;
w przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania uczeń od razu otrzymuje ocenę
niedostateczną.

II Ocenie nie podlegają:
1. Testy diagnozujące:





co najmniej dwa razy w roku;
zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika);
nie podlegają poprawie,
są informacją dla ucznia, nauczyciela i rodzica o poziomie wiedzy.

III Zasady oceniania i kontroli:
1. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny maksymalnie w ciągu dwóch tygodni
licząc od dnia otrzymania informacji o ocenie.

2. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian lub kartkówkę z przyczyn losowych, ma obowiązek:




uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie;
napisać zaległe prace pisemne;
szczegóły i termin uczeń ustala z nauczycielem przedmiotu:
- jeśli nieobecność ucznia jest krótka (1-3 dni) to uczeń po powrocie pisze pracę
pisemną (kartkówka, sprawdzian);
Niespełnienie powyższego obowiązku skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej
(dotyczy kartkówek i sprawdzianów).

3. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia sprawdzianów i przekazania uczniom
informacji o ocenie w ciągu dwóch tygodni licząc od daty pisania sprawdzianu.
4. Uczeń zabiera pracę pisemną do domu w celu pokazania rodzicom. Uczeń przechowuje
prace w domu do końca roku szkolnego lub zwraca nauczycielowi.
5. Ocena śródroczna i roczna:



wynika z całokształtu pracy ucznia i jest wystawiana zgodnie z przepisami ZO;
poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami ZO.

6. Nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę: trudność i zakres materiału, samodzielność
wykonanej pracy, indywidualne możliwości ucznia, zalecenia Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
7. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za I semestr, musi ją poprawić, aby
otrzymać ocenę pozytywną na koniec roku szkolnego (możliwość podziału materiału
nauczania na części, termin i forma zaliczenia są wyznaczone przez nauczyciela).
8. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń
ma prawo nie być oceniany przez tydzień z zakresu materiału przerabianego podczas
nieobecności ucznia.
Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły i zawarte w nim Zasady Oceniania.

IV. Zdalna forma nauczania
1. W przypadku zdalnego nauczania efekty pracy uczniów będą oceniane zgodnie
z powyższym kontraktem.
2. Zmieni się jedynie forma sprawdzania wiedzy ze sprawdzianów i kartkówek.
3. Jeżeli lekcja będzie prowadzona online, każdy uczeń jest zobowiązany włączyć kamerę
i czynnie uczestniczyć w zajęciach. Jeżeli uczeń nie uczestniczy w lekcji albo nie ma
włączonej kamery, powinien skontaktować się z nauczycielem po zajęciach.

4. Nieobecność na lekcji online równoznaczna jest z nieobecnością ucznia na zajęciach.
Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie materiału.
5. Uczniowie zobowiązani są do przesyłania prac w terminie i w formie czytelnej.
6. Uczeń wykonuje zadania samodzielnie, w formie odręcznej, a nie elektronicznej.
7. Prace przesyłane przez uczniów będą oceniane z wagą 1, a udzielane przez uczniów
odpowiedzi podczas zajęć będą oceniane z wagą 2.

Nauczyciele zespołu fizyczno-chemicznego

