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KONTRAKT 

podstawowe zasady obowiązujące na lekcjach 

języka angielskiego i niemieckiego 

I. 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 

zawierająca zakres materiału). 

3. Kartkówki: 

• nie muszą być zapowiedziane, 

• obejmują zakres maksymalnie 3 ostatnich lekcji lub konkretne zagadnienie. 

4. Wypowiedzi ustne. 

5. Prace domowe. 

6. Aktywność (w tym: praca na lekcji, zadanie dodatkowe i udział w konkursach). 

7. Systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego oraz zeszytu ćwiczeń. 

8. Przygotowanie do lekcji. 

9. Projekty językowe wybrane przez nauczyciela prowadzącego np. aplikacja InstaLing, 

Duolingo, projekty multimedialne. 

 

II. Zasady oceniania i kontroli: 

1. Jednokrotnej poprawie podlegają wszystkie oceny maksymalnie w ciągu dwóch tygodni,  

w terminie ustalonym z nauczycielem. 

2. Prace pisemne uczeń zabiera do domu w celu pokazania rodzicom lub opiekunom 

prawnym. Przynosi je na następną lekcję z ich podpisem. 

3. 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. 

4. Nauczyciel może ocenę cyfrową zastąpić komentarzem. 

5. 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. 
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6. Nauczyciel przy ocenianiu bierze pod uwagę: trudność i zakres materiału, samodzielność  

wykonanej pracy, indywidualne możliwości ucznia, opinię Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej. 

7. 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. Zasady oceniania i kontroli w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego: 

1. Realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

Platformy Office 365, e-dziennika oraz innych narzędzi wskazanych przez nauczyciela. 

2. Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela. 

3. Uczeń uczestniczy w zaproponowanych przez nauczyciela zajęciach. 

4. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

5. Zadane prace przesyłane są za pomocą uzgodnionego z nauczycielem sposobu.  

• nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane 

jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. 

6. Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły.  

7. Uczeń jest zobowiązany posiadać sprawny mikrofon na każdej lekcji zdalnej. 


