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I. PRAWA UCZNIA

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje ucznia z wymaganiami
edukacyjnymi wynikającymi z realizacji programu nauczania danej klasy oraz
sposobem sprawdzania jego osiągnięć w nauce.

2. Sprawdziany wiadomości punktowane, oceniane będą w następujący sposób:

Ocena: celujący powyżej znajomości podstawy programowej

bardzo dobry 91 – 100%

dobry 75 – 90%

dostateczny 51 – 74%

dopuszczający 33 – 50%

niedostateczny do 32%.

3. Uczeń powinien znać z tygodniowym wyprzedzeniem termin każdej pracy pisemnej
(sprawdzianu, klasówki, testu).

4. Przed każdą pracą pisemną uczeń zostaje zapoznany z zakresem materiału objętego
sprawdzianem.

5. Niezapowiedziana kartkówka lub odpowiedź ustna ucznia może dotyczyć co
najwyżej trzech ostatnich lekcji.

6. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z prac pisemnych w terminie

nie przekraczającym dwóch tygodni od chwili jej otrzymania . Jeśli otrzyma ocenę
negatywną z poprawy – ocena ta nie jest wpisana do dziennika.

7. Poprawa pracy klasowej odbywa się na lekcji lub w czasie przeznaczonym na
konsultacje - wtedy w obecności kolegi.

8. Każda praca ucznia podlega ocenie; również wykonanie przez ucznia pomocy

naukowych, gazetek, przygotowanie referatu, udział w konkursach, praca zespołowa
i aktywność na lekcji.

9. Za aktywną pracę na lekcji, uczeń może otrzymać „+” lub konkretną ocenę (np.: za

trzy „+”ocena dobry, za cztery „+”ocena bardzo dobry ). Uczeń decyduje, czy



ocenę za aktywność wpisać do dziennika.
10.Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych bez podania

przyczyny dwa razy w ciągu semestru.

11.Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia go z zapowiedzianej kartkówki lub
odpowiedzi ustnej obejmującej materiał powtórzeniowy.

12.Nieprzygotowanie do zajęć uwzględnia się uczniowi w przypadku co
najmniej tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

13.Zwolnienie z odpowiedzi ustnej lub kartkówki należy się uczniowi w dniu

następującym bezpośrednio po zakończeniu zorganizowanej imprezy szkolnej
(rajdy, wycieczki), w której brał udział.

14.Uczeń ma prawo do korzystania z bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez
nauczyciela.

15.Uczeń, który został oceniony negatywnie za całe półrocze, po zgłoszeniu do

nauczyciela otrzymuje wytyczne umożliwiające uzupełnienie materiału w czasie
ferii zimowych.

16.Na prośbę ucznia lub jego rodzica (opiekuna) nauczyciel podaje uzasadnienie
wystawionej oceny.

17. Na jednej lekcji uczeń może otrzymać tylko jedną ocenę niedostateczną.

I. OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Uczeń jest przygotowany do każdej lekcji, zawsze ma odrobioną pracę domową,
na lekcje przynosi zeszyt przedmiotowy, podręcznik i inne potrzebne przybory.

2. W czasie lekcji nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych.

3. Uczeń jest punktualny, kulturalny, systematyczny, nie przeszkadza innym
rozmowami.

4. Jeśli uczeń nie zgłosi przed lekcją braku pracy domowej – otrzymuje ocenę



niedostateczną.

5. Uczniowi, który nagminnie unika prac pisemnych, nauczyciel przeprowadza
sprawdzian w innym terminie. Uczeń jednak traci prawo do jego poprawy.

6. Jeśli uczeń unika lekcji (tzw. wagary), to nauczyciel może wyegzekwować
wiadomości na pierwszej lekcji, na którą on przyjdzie lub na lekcji z innego
przedmiotu, ale za zgodą Dyrektora szkoły.

7. Jeśli uczeń, który wyraził chęć poprawy negatywnie ocenionej pracy pisemnej,
nie zgłosi się w ustalonym terminie, to traci prawo do poprawy tej pracy.

8. Uczniowie dyżurujący mają obowiązek sprawdzić ład i porządek w sali przed
rozpoczęciem lekcji i po jej zakończeniu oraz przygotować (po uzgodnieniu z
nauczycielem) pomoce naukowe niezbędne na lekcji.

UWAGA !
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy będą w formie aneksu.


