KONTRAKT DOTYCZĄCY ZASAD PRACY NA LEKCJACH
WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
1. Przedmiotem oceniania jest wiedza, umiejętności oraz aktywność ucznia.
2. W ciągu semestru uczeń otrzymuje :
- z wiedzy o społeczeństwie co najmniej dwie oceny za sprawdzian, test, kartkówkę, odpowiedź
ustną, zadanie domowe, udział w lekcjach, pracę w grupach. ( minimalnie pięć ocen w semestrze)
*Dodatkowo może otrzymać ocenę za udział w konkursach, olimpiadzie przedmiotowej, za
referat…
*Uczeń za aktywność na lekcji jest oceniany oceną , plusem ( trzy plusy to ocena 5) a za nie
udzielenie odpowiedzi otrzymuje minus ( trzy minusy to ocena 1).
*Uczeń w ciągu semestru może dwukrotnie ( w tym „szczęśliwy numerek”) zgłosić
nieprzygotowanie do lekcji oraz trzykrotnie brak zadania domowego ( następny brak zadania to
ocena 1).
*Jeśli uczeń przed rozpoczęciem lekcji nie zgłosi braku zadania domowego a zostanie
w trakcie zajęć spytany o zadanie domowe i go nie ma, otrzymuje oceną niedostateczną.
3. Sprawdziany, testy, są zapowiadane tydzień wcześniej. Kartkówki nie są zapowiadane.
Nauczyciel zwraca oceniane sprawdziany, testy w ciągu dwóch tygodni, a kartkówki
w ciągu tygodnia.
4. Poprawa prac pisemnych i odpowiedzi ustnych następuje po ustaleniu terminu poprawy
z nauczycielem.
Uczeń ocenę ze sprawdzianu musi poprawić w ciągu dwóch tygodni, a z kartkówki
w ciągu tygodnia, jeżeli kartkówka była zapowiedziana nie poprawia oceny .
5. Uczeń, który z przyczyn losowych opuścił sprawdzian powinien je napisać w terminie
uzgodnionym z nauczycielem. Przy dłuższej nieobecności ustala indywidualnie
z nauczycielem formę i termin nadrobienia zaległości.
6. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują materiał z dwóch ostatnio realizowanych tematów.
7. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji uzupełnionego zeszytu ćwiczeń, podręcznika.
8. Ocena otrzymana za różne zadania ma inną wagę w zależności od stopnia trudności np. ocena
dobra za sprawdzian jest ważniejsza niż ocena dobra za zadanie domowe.
9. Szczegółowy szkolny przedmiotowy system oceniania reguluje pozostałe kwestie nie objęte
powyższym kontraktem.
Nauczanie zdalne.
W czasie nauczania zdalnego uczeń jest zobowiązany do:
1. Obecności na lekcjach online.
2.Przygotowania na zajęcia zeszytu i podręcznika.
3.W terminie ustalonym przez nauczyciela odsyłanie zadanych prace . Za brak odesłanych prac
uczeń otrzymuje kropką , który musi poprawić w ciągu tygodnia. Po upływie określonego terminu
otrzymuje minus. ( trzy minusy to ocena 1).
4. Istnieje możliwość poprawy każdej oceny. Czas i sposób poprawy ustala nauczyciel z
uczniem.
5. Prace niestaranne i mało czytelne uczeń musi poprawić. Nauczyciel informuje ucznia o tym
Za nie poprawioną pracę uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
5. Uczeń musi mieć uruchomiona kamerkę a w razie potrzeby mikrofon
Uczeń będzie wcześniej poinformowany o terminie kartkówek i sprawdzianów oraz o zakresie
materiału.
Zasady oceniania sprawdzianu , kartkówki i zadań domowych tak jak w przypadku nauczania
stacjonarnego .
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