KONTRAKT UCZEŃ – NAUCZYCIEL
Uczennico! Uczniu!

W naszej szkole powinnaś/powinieneś:






przestrzegać norm oraz reguł dotyczących bezpieczeństwa, kultury i współpracy
koleżeńskiej.
przygotowywać się do zajęć – umieć treści teoretyczne podane na ostatniej lekcji,
mieć odrobioną pracę domową.
mieć podstawowe wyposażenie: zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, piórnik z przyborami
(2 długopisy/pióra, 3 długopisy kolorowe, 2 ołówki, 5 kredek, linijkę, gumkę, nożyczki,
klej) oraz wyposażenie dodatkowe określone przez nauczyciela danego przedmiotu.
po nieobecności, we własnym zakresie, uzupełnić wiadomości, odrobić pracę
domową, przynieść na zajęcia wymagane materiały, a także w ciągu dwóch tygodni
zaliczyć opuszczone sprawdziany i prace klasowe.

W naszej szkole możesz:













po kilkudniowej usprawiedliwionej nieobecności (trzy dni i więcej) nie być ocenianym
bezpośrednio po powrocie, za materiał realizowany w tym czasie przez klasę.
poprawić słabą ocenę w terminie dwóch tygodni od jej wystawienia. Z poprawy
możesz otrzymać ocenę najwyżej bardzo dobrą. Wszystkie oceny są wpisywane do
dziennika.
za zgodą nauczyciela prace wytwórcze dokończyć w domu i oddać je do oceny na
następnej lekcji (z prac tych możesz otrzymać ocenę najwyżej bardzo dobrą).
W przypadku niedotrzymania terminu (bez uzasadnienia) otrzymasz ocenę
niedostateczną za brak pracy.
zgłosić nieprzygotowanie wynikające z wyjątkowych sytuacji (potwierdzone pisemnie
przez rodziców / opiekunów) i ustalić dogodny termin uzupełnienia zaległości – nie
zostanie to odnotowane w dzienniku.
zgłosić nieprzygotowanie, brak zeszytu, ćwiczeń, przyborów, materiałów, pracy
domowej bez wpływu na ocenę semestralną/roczną według zasad:
▪ na przedmiotach odbywających się kilka razy w tygodniu – 3 razy w semestrze, a
na przedmiotach z 1 godziną tygodniowo – 2 razy w semestrze,
▪ każde kolejne nieprzygotowanie może obniżyć Twoją ocenę semestralną/roczną,
▪ przywilej ten nie obejmuje zapowiedzianych prac klasowych, testów i
sprawdzianów.
oczekiwać systematycznego oceniania z uwzględnieniem Twojego wkładu pracy,
zaangażowania w wykonanie powierzonych zadań oraz przygotowania do zajęć.
otrzymać pełną informację o uzyskanej ocenie oraz co możesz zrobić, by uzyskać
lepszy stopień.
oczekiwać zapowiadania prac klasowych i testów z tygodniowym wyprzedzeniem
oraz określania zakresu ich treści.

