
Kontrakt między nauczycielem matematyki i uczniem 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i prace domowe są obowiązkowe. 

3. Prace klasowe są zapowiadane oraz zapisane w dzienniku, z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

4. Kartkówki z trzech  ostatnich lekcji nie muszą być zapowiedziane.  

5.    Uczeń nieobecny na pracy klasowej zobowiązany jest  do napisania jej w terminie 
uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.  

6. Każdą pracę klasową, napisaną na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia, można 
poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania 
informacji o ocenach. Ocena otrzymana z poprawy jest wpisywana do dziennika obok 
wcześniej otrzymanej oceny (liczą się obydwie oceny). Uczeń poprawia pracę tylko raz. 

7. Po dłuższej nieobecności w szkole (tydzień roboczy) uczeń ma prawo nie być 
oceniany przez tydzień (nie dotyczy prac klasowych). 

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się 
do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy:  
-brak zeszytu (w którym należało rozwiązać zadnie domowe) 
-brak zeszytu ćwiczeń (w którym należało rozwiązać zadnie domowe) 
-brak pracy domowej,  
-niegotowość do odpowiedzi,  
-brak pomocy potrzebnych do lekcji (zapisanych jako zadanie domowe) 

9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za 
każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

10. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

11. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych  „plusów” uczeń 
otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste 
zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań 
dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach. 

12. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

 
Zasady prowadzenia zeszytu 

1. Na pierwszej stronie zapisz nazwę przedmiotu, imię i nazwisko właściciela oraz klasę. 

2. Do pisania używaj długopisu niebieskim tuszem. 

3. Tematy i ważne informacje zapisuj zielonym kolorem lub podkreślaj. 

4. Zeszyt prowadź systematycznie. Uzupełniaj braki za czas nieobecności - konieczne są 

wszystkie notatki. 

Zasady zachowania na lekcji                 

  1. Nie rozmawiam na lekcji 

  2. Chcę coś powiedzieć - podnoszę rękę do góry     

  3. Jeden mówi reszta słucha 


