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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. 

 



str. 3  

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  

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. Uczniowie nie poprawiają ocen z ustnych odpowiedzi. 

14. Oddają sprawdziany zgodnie z ustaleniami z nauczycielem przedmiotowcem. 

15. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas sprawdzianu, testu całogodzinnego, 

zobowiązani są do zaliczenia sprawdzianu, testu w ciągu dwóch tygodni od powrotu do 

szkoły. 

16. Przestrzegają zarządzeń organizacyjno-porządkowych związanych z funkcjonowaniem 

szkoły (np. noszą obuwie na zmianę). 

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

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

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

19. Dostosowują swój strój do reguł życia społeczności szkolnej. 

20. Stosują zasadę wzajemnej pomocy koleżeńskiej. 

21. Ponoszą konsekwencje materialne w przypadku niszczenia lub uszkodzenia mienia 

szkolnego. 

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

września. 

23. Korzystają z prawa do BINGO. 
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24. W czasie lekcji uczniowie korzystają tylko ze swoich narzędzi pracy, długopisy, linijki, itp., 

nie pożyczają od siebie. 

25. Zachowują bezpieczny dystans. 

26. Wejście do szkoły, przerwa, wyjście do toalety, droga na w-f i z w-fu w maseczkach. 

 

Zasady obowiązujące w ramach nauki zdalnej: 

Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z daną klasą poprzez 

urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów społecznych,  

e-dzienników i platformy Microsoft Teams.  

Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana 

dotychczas. 

Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów: 

- odpowiedzi ustne, 

- prace pisemne, 

- aktywność na zajęciach, 

- terminowość odsyłania prac, 

- postawa ucznia wobec przedmiotu. 

 

Przesyłanie prac pisemnych odbywa się tylko przez platformę Microsoft Temas. 

Nauczyciel  ma14 dni na sprawdzenie pracy, wpisanie oceny do e-dziennika. O terminie 

poprawy i sposobach nauczyciel poinformuje ucznia. 

Kryteria te wprowadza się w nauczaniu zdalnym - na odległość, w celu umożliwienia 

realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów  

w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na 

terenie szkoły. 
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 Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w kryteriach 

oceniania z poszczególnych  przedmiotów  wzbogacone o niżej wymienione formy  pracy. 

 

Nieprzygotowanie - czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, 

traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. 

Poprawa ocen - uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w 

czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim 

uzgodnieniu. 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi  

w statucie. 

O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów  

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez Vulcan. 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- nauczania 

w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Oceny wystawiane są zgodnie z obowiązującym w szkole wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, a oceny cząstkowe zgodnie z obowiązującym systemem procentowym. 

 

Ocenianie w trybie zdalnego nauczania: 

- ocenie podlegają: odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, terminowość wykonanej 

pracy, formy pisemne, postawa wobec przedmiotu; 

- uczeń ma obowiązek przesłać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, 

które zostaną ocenione zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. Niedotrzymanie 

ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną o stopień niższą; 

- prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną (zadanie domowe nie może 

być kserokopią, ani tekstem wydrukowanym z Internetu, ani wykonane przez 

rodzica/opiekuna); 

- w trakcie nauki zdalnej uczeń ma obowiązek systematycznej pracy; 

- podczas lekcji zdalnych uczeń ma obowiązek włączenia kamery i pokazywania swojej pracy 

i twarzy; 

- wszystkie prace wysyłane do nauczycieli mają być estetyczne, czytelne, inaczej będą 

oceniane o stopień niżej; 

- uczeń ma obowiązek uczestnictwa w nauce zdalnej, każda nieobecność musi być 

usprawiedliwiona przez rodzica w ciągu 1 tygodnia, w innym przypadku (nieterminowość 

usprawiedliwiania) będzie odnotowywana w e-dzienniku jako obecność 

nieusprawiedliwiona i liczona do ogólnej frekwencji; 
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- wykonane prace można wysyłać tylko przez MT. 

 

Zasady obowiązujące na lekcjach on-line: 

- podczas lekcji on-line zachowujemy zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku; 

- logujemy się do zajęć co najmniej 5 minut przed lekcją, zgodnie z obowiązującą instrukcją 

pracy on-line; 

- na początku każdej lekcji, chyba że  nauczyciel zdecyduje inaczej, wyciszamy swoje 

mikrofony i słuchamy nauczyciela - ona ustala zasady pracy i komunikowania się na lekcji; 

- sygnalizujemy chęć zabrania głosu (łapka w górę), a nauczyciel udziela go konkretnej 

osobie; 

- chat służy do porozumiewania się nauczyciela z uczniami, wysyłania linków do narzędzi, 

zadawania pytań nauczycielowi, zgłaszania problemów z połączeniem; 

- uczniowie, którzy: 

• wyłączają sobie wzajemnie kamery i mikrofon; 

• udostępniają swoje ekrany niezwiązane z lekcją; 

• włączają w czasie lekcje inne aplikacje lub gry; 

będą mieli zablokowane te funkcje, otrzymają kary zgodne z zasadami oceniania  

zachowania. 

 

Kultura, stosowanie zasad i bezpieczne zachowanie podczas pracy w sieci to gwarancja 

skutecznej edukacji on-line! 


