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KONTRAKT NAUCZYCIEL - UCZEŃ 
  

Kontrakt zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki. Nauczycieli i uczniów 

do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań 

na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej 

dziedzinie życia. Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość 

i szacunek. Szkoła Podstawowa w Karlinie tworzy warunki do samorządności  i ponoszenia 

przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły. 

  

Nauczyciele:  

1. Przestrzegają zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi.  

2. Dbają o dobro i bezpieczeństwo podległych sobie osób oraz rzetelną ocenę ich 

zachowania i osiągnięć.  

3. Słuchają tego, co mówią uczniowie, rozważają ich spostrzeżenia, analizują wnioski.  

4. Stosują różnorodne formy i metody pracy ułatwiające uczniom rozumienie omawianych 

treści oraz motywujące ich aktywność.  

5. Nie zadają pisemnych prac domowych z piątku na poniedziałek – wyjątkiem jest 

przedmiot, który jest tylko w  te dni w tygodniowym planie lekcji klasy.  

6. Ustalają zasady wykonywania pracy domowej ze swego przedmiotu oraz zasady jej 

oceny.  

7. Uwzględniają, nieprzygotowanie ucznia 3 razy w semestrze bez żadnych konsekwencji  

(z wpisem do dziennika np.) Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji nie dotyczy lekcji ze 

sprawdzianem lub testem całogodzinnym. Przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się: 

brak opanowania wiadomości z trzech ostatnich lekcji, brak zadania domowego 

pisemnego lub ustnego, brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, stroju do 

ćwiczeń gimnastycznych, przyborów szkolnych. 

8. Uczniowi, który jest obecny pierwszy dzień po co najmniej tygodniowej nieobecności na 

zajęciach nie wpisuje się „nieprzygotowania” z pracy domowej. 

9. Kontrolują zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń (przynajmniej raz w semestrze).  

10. Zapoznają uczniów z zasadami i kryteriami oceniania poszczególnych przedmiotów.  

11. Oceniają pracę ucznia na lekcji znakiem + / - lub pełną oceną. Ilość plusów i minusów 

przypadających na ocenę jest ustalana indywidualnie w Przedmiotowym Systemie 

Oceniania. 

12. Nagradzają i wyróżniają uczniów za osiągnięcia szkolne (zgodnie ze Statutem Szkoły).  
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13. Systematycznie wystawiają oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.  

14. Informują rodziców o ocenach uczniów oraz o zagrożeniach dotyczących promocji do 

klasy programowo wyższej.  

15. Przestrzegają zasady ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami (2 sprawdziany 

tygodniowo, nie więcej niż 1 dziennie).  

16. Zapowiadają uczniom terminy sprawdzianów całogodzinnych i podają zakres materiału, 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zapisując w dzienniku lekcyjnym.  

17. W przypadku zmiany terminu sprawdzianu z usprawiedliwionych przyczyn (zwolnienie 

lekarskie nauczyciela, uroczystości szkolne, 1/3 absencji uczniów w klasie itp.) jako datę 

sprawdzianu ustala się kolejną najbliższą jednostkę lekcyjną niezależnie od wpisanego 

sprawdzianu z innego  przedmiotu.  

18. Sprawdzają, motywują ocenę stosując ocenianie kształtujące (w formie ustnej lub 

pisemnej). Na prośbę  rodziców  lub opiekunów prawnych nauczyciel ustalający ocenę 

powinien ją krótko uzasadnić. 

19. Powinni oddać pracę w ciągu: 1 tygodnia – kartkówki, 2 tygodni – sprawdziany.  

20. Ustalają zakres treściowy kartkówek (najwyżej 3 tematy oraz prace domowe). Czas ich 

trwania do 15 minut.  

21. Określają zasady wglądu do sprawdzianów  i kartkówek przez uczniów i ich rodziców.  

22. Ustalają terminy (do 2 tygodni) i formę poprawy sprawdzianu. Otrzymana ocena  

z poprawy wpisana jest do dziennika i brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej 

i końcoworocznej.  

23. Respektują zasady BINGO (nie dotyczy zapowiedzianych form sprawdzania 

wiadomości). Uczniowie którym przysługuje Bingo w tym dniu piszą kartkówkę 

decydując o wpisaniu uzyskanej oceny. 
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Uczniowie: 

1. Szanują godność osobistą, dobre imię i własność innych osób.  

2. Dbają o bezpieczeństwo własne oraz innych w czasie pobytu w szkole, w czasie 

dowozów i odwozów, wycieczek.  

3. Znają cel lekcji i zadania lekcyjne oraz kryteria oceniania.  

4. Biorą aktywny udział w lekcji, przestrzegają ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.  

5. Punktualnie przychodzą na zajęcia lekcyjne.  

6. Posiadają podręcznik zeszyt przedmiotowy zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt do kontaktu  

z rodzicami.  

7. Uzupełniają braki wynikające z nieobecności na zajęciach.  

8. Zapisują prace domową do zeszytu.  

9. Staranie wykonują prace domowe.  

10. Starannie prowadzą zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń, zgodnie z wymaganiami 

nauczyciela.  

11. Zgłaszają nieprzygotowanie do zajęć nauczycielowi po sprawdzeniu obecności.  

12. Jednorazowo poprawiają ocenę ze sprawdzianu, testu w terminie ustalonym przez 

nauczyciela.   

13. Oddają sprawdziany zgodnie z ustaleniami  z nauczycielem  przedmiotowcem. 

14. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas sprawdzianu, testu 

całogodzinnego, zobowiązani są do zaliczenia sprawdzianu, testu w ciągu dwóch tygodni 

od powrotu do szkoły.  

15. Przestrzegają zarządzeń organizacyjno-porządkowych związanych z funkcjonowaniem 

szkoły (np. noszą obuwie na zmianę).  

16. Nie używają telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji  

i podczas przerw. Wyjątkiem są lekcje na których stosuje się TIK 

17. Biorą udział w pracach na rzecz klasy i szkoły.  

18. Dostosowują swój strój do reguł życia społeczności szkolnej. 

19. Stosują zasadę wzajemnej pomocy koleżeńskiej.  

20. Ponoszą konsekwencje materialne w przypadku niszczenia lub uszkodzenia mienia 

szkolnego.  

21. Nie otrzymują ocen niedostatecznych, nieprzygotowań do zajęć przez dwa pierwsze 

tygodnie września. 

22. Korzystają z prawa do BINGO.  

 


