KONTRAKT
podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach przyrody i biologii
Ocenie podlegają:
1. Testy diagnozujące
• zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika),
• nie podlegają poprawie.
2. Sprawdziany:
• zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika),
• informacja o sprawdzianie zawiera również zakres materiału.
3. Kartkówki:
• nie muszą być zapowiedziane,
• obejmują zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie.
4. Wypowiedzi ustne i aktywność (w tym osiągnięcia w konkursach, zadanie dodatkowe, krzyżówki,
aktywne zainteresowanie tematem, wzbogacanie lekcji eksponatami i praca na lekcji):
• 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.
5. Przygotowanie do lekcji (np. zadanie domowe, odpowiedź sprawdzająca wiedzę, zeszyt i ćwiczenia):
• czwarte i każde kolejne nieprzygotowanie w ciągu semestru skutkuje oceną niedostateczną,
• w przypadku niezgłoszenia nieprzygotowania uczeń od razu otrzymuje ocenę niedostateczną,
• jeśli uczeń odrobił inne zadanie lub zrobił je „na brudno” jest to traktowane jak brak zadania
domowego,
• uczeń ma prawo do korzystania z przywileju tzw. ,,szczęśliwego numerka”.
II. Zasady oceniania i kontroli:
1. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny maksymalnie w ciągu dwóch tygodni, w terminie
ustalonym z nauczycielem.
2. Pracę pisemną uczeń koduje w następujący sposób - np. 6A02 (klasa, nr w dzienniku) lub
podpisuje imieniem i nazwiskiem.
3. Pracę pisemną uczeń zabiera do domu w celu pokazania rodzicom lub opiekunom prawnym.
4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole ma obowiązek:
• uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie i/lub ćwiczeniach,
• napisać zaległe prace pisemne,
• szczegóły i termin ustala z nauczycielem przedmiotu.
*Jeśli była to krótka nieobecność (1-3 dni) to uczeń po powrocie pisze pracę pisemną (sprawdzian).
Niespełnienie powyższego obowiązku skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej (dot. głównie
sprawdzianów).
5. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem.
6. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach z powodu choroby (co najmniej dwa dni), po powrocie do szkoły
jest na pierwszej lekcji usprawiedliwiony z braku przygotowania do lekcji (pod warunkiem, że w tym
czasie była przyroda lub biologia).
7. Ocena śródroczna i roczna :
• wynika z całokształtu pracy ucznia we wcześniejszym okresie i jest wystawiana zgodnie z przepisami
zawartymi w Zasadach Oceniania (ZO),
• poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami ZO.
8. Nauczyciel może postawić ocenę niedostateczną za pracę nieczytelną i nieestetyczną, którą uczeń miał
poprawić.
9. Nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę: trudność i zakres materiału, samodzielność wykonanej pracy,
indywidualne możliwości ucznia, zalecenia opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
10. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną zobowiązany jest do zaliczenia wiedzy
i umiejętności z I semestru (możliwość podziału materiału nauczania na części) w terminie i formie
wyznaczonych przez nauczyciela.
Podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach przyrody i biologii w czasie nauczania zdalnego z
uwzględnieniem kontraktu w nauczaniu stacjonarnym.
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Brak ucznia na zajęciach – ( nieobecność musi być usprawiedliwiona u wychowawcy).
Podczas łączenia o- nline włączona kamerka, jeżeli nauczyciel tego wymaga.
Uczeń/ uczennica przesyła wykonaną pracę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Po upływie
terminu otrzymuje przypominającą kropkę ( jest to informacja dla ucznia i rodzica o braku przesłania pracy).
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Jeżeli uczeń nie prześle pracy w wyznaczonym terminie, w miejsce kropki nauczyciel wstawi ocenę
niedostateczną lub minus ( otrzymuje minus jeżeli zgłaszał wcześniej problemy techniczne).
Istnieje możliwość poprawy każdej oceny. Czas i sposób poprawy określa nauczyciel z uczniem.
Ocena z prac pisemnych –waga 1, odpowiedź ustna wagi 2.
Ocena może zostać zastąpiona komentarzem.
Prace należy wysyłać estetyczne.
Prace niestaranne i mało czytelne należy poprawić. Informacja zwrotna od nauczyciela. Nie poprawiona
praca ocena niedostateczna.
Wypowiadamy się zgodnie z tematem lekcji.
Kultura wypowiedzi, zachowanie podczas zajęć ma wpływ na ocenę z zachowania.
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