
Kontrakt nauczyciela języka polskiego Pauliny Preckajło z uczniami klas: 

 IVa, IVc, IVd, Vb, VIIIb Szkoły Podstawowej nr 10  im. Stefana Żeromskiego w Koszalinie 

Przyjmuje się obowiązujące zasady na lekcjach języka polskiego: 

1. Jesteśmy aktywni, zgłaszamy się i wykonujemy polecenia nauczyciela. 

2. Jedna osoba mówi, reszta słucha – nie mówimy jednocześnie, przestrzegamy 

kultury słowa.  

3. Nie chodzimy w klasie podczas lekcji. 

4. Nie jemy na lekcji i nie żujemy gumy. 

5. Nie używamy telefonów komórkowych. 

6. Starannie wypełniamy obowiązki dyżurnego oraz gospodarza klasy, zastępcy, 

skarbnika oraz łącznika z biblioteką. 

7. Uczeo przed lekcją może zgłosid w semestrze trzy nieprzygotowania, jeśli zapomni 

np. podręcznika, zeszytu, lektury z zaznaczonymi fragmentami. Nie wolno 

zgłaszad nieprzygotowania, jeśli był zapowiedziany sprawdzian lub praca 

klasowa. 

8. Przy ocenie ucznia nauczyciel uwzględnia: 

- zakres wiadomości, 

- stosowanie w praktyce wiadomości i umiejętności, 

- kulturę przekazywania informacji i całokształt pracy ucznia podczas lekcji, 

- motywację do nauki i stosunek do przedmiotu, 

- systematycznośd w nauce, 

- osiągnięcia i udział w konkursach, 

- sytuację rodzinną ucznia, 

- indywidualne możliwości ucznia, 

- wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- dodatkowe prac 

 7. Uczeo powinien byd przygotowany do każdej lekcji co najmniej z dwóch ostatnich 

tematów. 

 8. Nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada sprawdziany, testy i prace klasowe. 

9. Kartkówki lub odpowiedzi ustne z dwóch ostatnich tematów nie muszą byd         

zapowiadane. 

10. Uczeo ma prawo poprawid oceny niedostateczne i dopuszczające w ciągu dwóch tygodni 

– nauczyciel bierze wówczas pod uwagę tę drugą ocenę. 

11. Uczeo nie może poprawiad ocen z całego semestru, gdy zbliża się termin wystawienia 

oceny śródrocznej lub rocznej (na trzy dni przed radą klasyfikacyjną), ponieważ powinien 

pracowad systematycznie i na bieżąco (na poprawę oceny ma dwa tygodnie). 



12. Uczeo, którego nie było na lekcji z różnych powodów (choroba, zawody, konkursy, 

wycieczki, itd.) ma obowiązek uzupełnid brakujące notatki i prace domowe na następny 

dzieo. 

13. Uczeo nie jest oceniany, jeśli był chory powyżej 5 dni (zgłosił to nauczycielowi), a jego 

nieobecnośd jest usprawiedliwiona. Nauczyciel wyznacza uczniowi termin uzupełnienia 

braków. 

14. Nauczyciel stosuje następujące formy sprawdzenia wiedzy: prace klasowe, sprawdziany, 

testy, kartkówki, pracę z tekstem literackim, dyktanda, zadania domowe, umiejętnośd pracy 

w grupie, wypowiedzi ustne, pracę z tekstem kultury, recytację z pamięci, pracę twórczą 

(plakaty, prezentacje), aktywnośd. 

15. Nauczyciel może stosowad „plusy” i „minusy” oceniając krótkie prace domowe, pracę na 

lekcji, aktywnośd, przyniesienie dodatkowych materiałów, krótkie notatki w zeszycie (za trzy 

„plusy” uczeo otrzymuje piątkę, za trzy „minusy” jedynkę). 

16. Uczeo powinien posiadad podręcznik do języka polskiego, dwiczenia, zeszyt w jedną linię 

liczący co najmniej 60 kartek, przybory do pisania i rysowania oraz lekturę z zaznaczonymi 

fragmentami, jeśli jest w danym momencie omawiana.  

17. Nauczyciel, zgodnie ze Statutem Szkoły, przyjmuje skalę przy ocenianiu sprawdzianów, 

prac klasowych i testów: 

celujący 100-99% uzyskanych punktów 

bardzo dobry 98-90 % uzyskanych punktów 

dobry 89-72% uzyskanych punktów 

dostateczny 71-50%  uzyskanych punktów 

dopuszczający 49-30%  uzyskanych punktów  

niedostateczny 29-0%  uzyskanych punktów. 

Każdej formie sprawdzenia wiedzy przypisana jest waga: 

- egzamin próbny, osiągnięcia w konkursach (waga 6), 

- prace klasowe, sprawdziany, testy, testy ze znajomości lektury (waga 5), 

- kartkówki, dyktanda (waga 4), 

- projekty grupowe, odpowiedzi ustne, wypowiedzi na lekcji, wystąpienia, prezentacje, 

samodzielne prowadzenie elementów lekcji, recytacje (waga 3), 



- praca w grupach, zadania domowe, plakaty, albumy, prezentacje Power Point, zadania 

wykonywane podczas lekcji (waga 2), 

- aktywnośd, przygotowanie do lekcji (posiadanie zeszytu, podręczników, lektury, przyborów 

do pisania i rysowania) (waga 1).  

Udział w konkursach, konferencjach, wystawach, wykonywanie prac dla ambitnych – wagę 

oceny ustala nauczyciel. 

Oceny będą ważone przez dziennik elektroniczny. Na podstawie średniej ważonej (a nie 

arytmetycznej) nauczyciel wystawi ocenę semestralną lub roczną, która będzie obiektywna 

i sprawiedliwa dla ucznia. 

średnia ważona                            ocena (stopieo) 

5,70 i powyżej                              6 (celujący) 

4,70-5,69                                       5 (bardzo dobry) 

3,70-4,69                                       4 (dobry) 

2,70-3,69                                       3 (dostateczny) 

1,70-2,69                                       2 (dopuszczający) 

0-1,69                                            1 (niedostateczny) 

Nauczyciel ma prawo w sytuacjach szczególnie uzasadnionych do zmiany wyżej 

zaproponowanych zasad oceniania. 

18. W związku z tym, że nauczyciel ma obowiązek przechowywad prace uczniów przez rok 

szkolny, a niestety nie wszystkie prace oddane do wglądu rodzicom były przez uczniów 

zwracane, nauczyciel ustalił z uczniami, że mogą zrobid zdjęcie napisanej przez nich pracy 

(np. zdjęcie klasówki), aby pokazad pracę rodzicom w domu. Jeśli uczeo nie ma telefonu, 

nauczyciel wykona kserokopię pracy ucznia, którą będzie mógł zabrad do domu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


