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ZS 55
KONTRAKT Z UCZNIAMI. 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 
2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia zaaprobowane przez nauczyciela.
3. Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica.
4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny.
5. Prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
6. W  tygodniu  mogą   być  przeprowadzone  nie  więcej  niż  3  prace  klasowe  z  zastrzeżeniem  pkt.  7

Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem nie są traktowane jak prace klasowe.
7. Jeżeli praca klasowa nie odbyła się z powodów niezależnych od nauczyciela, wówczas odbywa się ona

na najbliższej lekcji.
8. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w terminie z powodu nieobecności usprawiedliwionej, jest zobowiązany

do  jej  napisania  w  terminie  wskazanym  przez  nauczyciela  nieprzekraczającym  dwóch  tygodni  od  daty
sprawdzianu. Po tym terminie uczeń pisze pracę na polecenie nauczyciela.

9. Jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w terminie z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, pisze ją na
polecenie nauczyciela.

10. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej (trwającej powyżej 3 dni) uczeń ma prawo pisać
sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 tygodni od daty powrotu do
szkoły. Po tym terminie uczeń pisze pracę na polecenie nauczyciela.

11. Uczeń może poprawić tylko ocenę niedostateczną z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania
sprawdzonych prac. Można ją poprawiać poza swoimi lekcjami w ustalonym terminie.

12. Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana
ocena jest wpisana do dziennika obok oceny poprawianej.
Uczeń, który nie poprawił oceny, traci prawo do następnych poprawek.

13. Pisemnych prac sprawdzających nie wolno pisać długopisem ścieralnym. W przypadku napisania pracy takim 
długopisem żadne uwagi uczniów nie będą uwzględniane.

14. Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów i nie podlegają poprawie.
15. Uczniowie  nieobecni  na  kartkówkach  mogą  być  zobligowani  przez  nauczyciela  do  napisania  ich  w

możliwie najbliższym wskazanym terminie.
16. Uczeń może być klasyfikowany, jeżeli w semestrze uzyskał przynajmniej dwie oceny cząstkowe. 
17. Nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia, który opuścił więcej niż 50 % lekcji (w przypadku WF – nie

ćwiczył na ponad 50% zajęć) lub nie ma minimalnej liczby ocen.
18. Uczeń ma prawo jednokrotnie (jedna godz. w tygodniu)/ dwukrotnie (więcej niż jedna godz. w tygodniu)

w  ciągu  semestru  zgłosić  nieprzygotowanie  do  lekcji  (nie  dotyczy  prac  klasowych  i wszystkich
zapowiedzianych form sprawdzania wiadomości).

19. Nauczyciel  zobowiązany jest  do  sprawdzenia  prac  klasowych  w terminie  2  tygodni  (j.  polski  –  3
tygodnie).

20. Każda praca klasowa powinna być zapowiedziana i poprzedzona lekcją utrwalającą. 
21. Prace klasowe przechowywane są do końca roku szkolnego. 
22. Próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne są obowiązkowe i podlegają ocenie.
23. Wymagania na poszczególne oceny szkolne:

GIMNAZJUM LICEUM
0% - 29% niedostateczny 0% - 49% niedostateczny
30% - 54% dopuszczający 50% - 64% dopuszczający
55% - 75% dostateczny 65% - 78% dostateczny
76% - 92% dobry 79% - 92% dobry
93% - 100% bardzo dobry 93% - 100% bardzo dobry
Ocenę celującą za prace klasowe, zadania dodatkowe zlecone przez nauczyciela oraz odpowiedzi
ustne otrzymuje uczeń który spełnia następujące kryteria:

     93% - 100% + zadanie dodatkowe z którego uzyskał minimum 90%
24. Do wszystkich form działalności ucznia i nauczyciela stosuje się postanowienia zawarte 

w Statucie ZS nr 55. 


