
KONTRAKT 2021-2022 
podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach przyrody, biologii 

 
I. Ocenie podlegają:  

1. Testy diagnozujące:  
- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika) 
- nie podlegają ocenie cyfrowej oraz poprawie 

2. Sprawdziany: 
- zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (informacja do e-dziennika) 
- informacja o sprawdzianie zawiera również zakres materiału 

3.  Kartkówka: 
- nie musi być zapowiedziana 
- obejmuje zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie 

4. Wypowiedzi ustne i aktywność (w tym osiągnięcia w konkursach, zadanie dodatkowe, znajomość wiedzy teoretycznej  
i praca na lekcji): 
- za 5 zdobytych plusów uczeń otrzymuje ocenę celującą 
- za 4 zdobyte plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, 
- za 4 zdobyte minusy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( za wiedzę) 

 
II. Zasady pracy: 

1. Uczeń ma obowiązek przyjść na lekcje przygotowanym. Oznacza to przypomnienie sobie materiału poprzedniego  
i wykonanie zadanych przez nauczyciela zadań, posiadanie książek, ćwiczeń ( klasy 7,8) i zeszytu. Trzykrotne 
nieprzygotowanie do lekcji skutkuje wpisaniem uwagi do e-dziennika. 

2. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny maksymalnie w ciągu dwóch tygodni, w terminie ustalonym  
z nauczycielem. 

3. Chętny uczeń otrzymuje pracę pisemną do domu w celu pokazania rodzicom lub opiekunom prawnym ( w razie 
konieczności  wyjaśnienia niejasności  zobowiązany jest przyniesienia jej do szkoły). 

4. Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole ma obowiązek: 
• uzupełnić wiadomości i notatki w zeszycie, 
• napisać zaległe prace pisemne - szczegóły i termin ustala z nauczycielem przedmiotu.  

5. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem. 
6. Ocena śródroczna i roczna : 

• wynika z całokształtu pracy ucznia we wcześniejszym okresie i jest wystawiana zgodnie z przepisami ZO  
• poprawa oceny rocznej odbywa się zgodnie z przepisami ZO.  

7. Nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę: trudność i zakres materiału, samodzielność wykonanej pracy, 
indywidualne możliwości ucznia, opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

8. 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. 
 

III. Zdalna forma nauczania (obowiązują także zasady z punktów I i II): 
1. Podczas lekcji online brak odpowiedzi ucznia w formie audio lub czat jest równoznaczny z nieobecnością na lekcji. 

Problemy techniczne (kamera, mikrofon, internet) zgłasza rodzic przez e-dziennik tego samego dnia. 
2. W czasie lekcji zdalnych uczeń stosuje obowiązujące zasady kultury osobistej (słownictwo, wypowiedzi na czacie  

w razie wyraźnej potrzeby i w temacie zajęć). 
3. Zdjęcia i odsyłane prace należy wykonywać estetycznie i w odpowiedniej jakości. 
4. Uczeń wykonuje zadane prace samodzielnie i uczciwie.  
5. Prace odsyłane do nauczyciela oceniane są z wagą 1, odpowiedzi podczas lekcji online oceniane są maksymalnie  

z wagą 2. W ocenianiu bierze się pod uwagę szczególnie aktywność oraz terminowość wykonania pracy.  
6. Niedotrzymanie terminu wykonania pracy jest równoznaczne z otrzymaniem minusa. 

 
 
Pozostałe kwestie reguluje Status Szkoły i zawarte w nim Zasady Oceniania oraz Punktowy System Oceny Zachowania. 
 

Zespół przyrodniczy 


