KONTRAKT - GEOGRAFIA
I. Podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach geografii w czasie nauczania stacjonarnego.
1. Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń.
2. Sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
3. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres
sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiedziane.
5. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z
nauczycielem.
6. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu należy obowiązkowo poprawić.
7. Poprawa ocen z odpowiedzi ustnych i kartkówek jest dobrowolna, a odbywa się w ciągu
dwóch tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia ocenę tylko raz.
8. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo nie być
oceniany przez tydzień z zakresu materiału przerabianego podczas nieobecności ucznia.
9. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru nie przygotowania się do lekcji. Przez
nie przygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość
do odpowiedzi, brak ćwiczeń, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
10. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń za kolejne minusy może otrzymać
uwagę. Minusy będą podstawą do wpisania uwagi za nie wypełnianie obowiązków ucznia
co może wpłynąć na ocenę z zachowania.
11. Przy ocenianiu ucznia nauczyciel uwzględnia opinię z poradni psychologicznopedagogicznej.
12. Nauczyciel uczący zwraca ocenione sprawdziany, testy w ciągu dwóch tygodni, kartkówki
w ciągu tygodnia.
II. Podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach geografii w czasie nauczania zdalnego z
uwzględnieniem kontraktu w nauczaniu stacjonarnym.
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Nieobecność ucznia na zajęciach – ( nieobecność musi być usprawiedliwiona u wychowawcy).
Podczas łączenia on-line włączona kamerka jeżeli nauczyciel tego wymaga.
Uczeń/ uczennica przesyła wykonaną pracę w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Po
upływie otrzymuje przypominającą kropkę ( jest to informacja dla ucznia i rodzica o braku
przesłania pracy). Jeżeli uczeń nie prześle pracy w kolejnym wyznaczonym terminie, w miejsce
kropki nauczyciel wstawi minus (nie otrzymuje minusa 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 estetycznie i w odpowiedniej jakości.
Prace niestaranne i mało czytelne należy poprawić. Informacja zwrotna od nauczyciela.
Wypowiadamy się zgodnie z tematem lekcji.
Kultura wypowiedzi, zachowanie podczas zajęć ma wpływ na ocenę z zachowania.

Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły i zawarte w nim Zasady Oceniania.

