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I. Postanowienia ogólne 

Przedmiotowe zasady oceniania zostały opracowany na podstawie: 

 obowiązujących Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.  

 programu nauczania informatyki.  

 wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

 Statutu Szkoły. 

Przedmiotem oceny są: 

 wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz 

wymagań programu nauczania. 

 wkład i zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę. 

 aktywność i systematyczność. 

II. Ogólne cele kształcenia 

1. Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod  

i narzędzi wywodzących się z informatyki oraz lepsze zrozumienie, jakie są obecne możliwości 

technologii informacyjnych. 

2. Kształcenie umiejętności programowania. Z tą nauką wiąże się nie tylko czysto techniczna umiejętność, 

ale przede wszystkim kształcenie logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania pomysłów, 

organizacji pracy i współpracy, informatyczne podejście do rozwiązywania problemów. 

3. Umożliwienie rozwoju uczniów w przejściu z pozycji „cyfrowych konsumentów” na pozycję „cyfrowych 

twórców”. 

4. Rozwijanie zainteresowań techniką informacyjną i wdrażanie do świadomego korzystania z niej.   

5. Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie. 

III. Formy aktywności 

Ocenie podlegają: 

1. Praca na lekcji: 

─ zadania praktyczne. 

─ odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami 

informatycznymi). 

─ prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień. 

─ aktywność, systematyczność oraz jakość pracy. 

─ współpraca w grupie. 

─ stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku 

komputerowym. 
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2. Sprawdziany.  

3. Kartkówki. 

4. Prace domowe. 

5. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe  itp. 

6. Projekty. 

7. Udział w konkursach, olimpiadach. 

IV. Kryteria i sposoby oceniania 

Oceny obowiązują w stopniach przyjętych według skali: 

stopień celujący  -  6 

stopień bardzo dobry  -       5 

stopień dobry                       -            4 

stopień dostateczny              -      3 

stopień dopuszczający -       2 

stopień niedostateczny -          1 

Ustalono  ogólne kryteria ocen z informatyki: 

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania.  

 prowadzi samodzielną i twórczą działalność rozwijającą własne uzdolnienia.  

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. 

 osiągnął sukcesy w konkursach i olimpiadach informatycznych. 

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania.  

 sprawnie komunikuje się z komputerem za pomocą systemu operacyjnego i w pełni 

wykorzystuje jego możliwości.  

 swobodnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym, umiejętnie dobiera je do 

wykonywanych zadań.  

 dobrze zna pojęcia informatyczne, występujące w programie nauczania i swobodnie je stosuje.  

 posiadaną wiedzę informatyczną stosuje w zadaniach praktycznych i teoretycznych.  

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

 posiadł niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej 

klasie.  
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 poprawnie stosuje nabyte wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowych zadania 

teoretycznych i praktyczne.  

 poprawnie posługuje się oprogramowaniem użytkowym.  

 umiejętnie korzysta z pomocy wszelakich środków masowego przekazu.  

 sprawnie komunikuje się z systemem operacyjnym.  

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie 

przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych.  

 rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności i przy 

pomocy nauczyciela. 

 stosuje zdobytą wiedzę do celów poznawczych i teoretycznych pod kierunkiem nauczycieli.  

 potrafi uruchomić omawiane oprogramowanie użytkowe.  

 popełnia liczne błędy merytoryczne.  

5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 

 posiada braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z informatyki.  

 rozumie pytania i polecenia. 

 zna pojęcia informatyczne występujące w materiale nauczania.  

 potrafi zastosować omawiane wiadomości do wykonania bardzo prostych czynności.  

 popełnia liczne błędy merytoryczne. 

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: 

 nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 

 ma braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z 

zakresu przedmiotu. 

 nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela. 

V.  Ustalanie oceny śródrocznej i rocznej 

1. Ocena końcowa (śródroczna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.  

2. Ocena śródroczna lub roczna może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden stopień 

wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach informatycznych lub wykonał 

samodzielnie pracę dodatkową o znacznym stopniu trudności. 

3. Uczniowie, którzy w półroczu mają ponad 50% godzin nieobecności, nie są klasyfikowani zgodnie  

z obowiązującymi rozporządzeniami MEN. 
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4. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. Na koniec półrocza nie 

przewiduje się też sprawdzianu zaliczającego całe półrocze/rok. 

5. Waga ocen a pomiar osiągnięć. 

 

Pomiar osiągnięć Waga oceny 

Prace klasowe/sprawdziany 5 

Sprawdziany egzaminacyjne 3 

Kartkówki  3 

Prace samodzielne/projekt 2 

Prace domowe/odpowiedzi 1 

Aktywność  1 
 

6. Ocenianie prac pisemnych typu: prace klasowe, sprawdziany następuje wg poniższej punktacji: 
 

Ocena  Uczeń masowy ADW * 

Wartość % Wartość % 

Celujący 100% ------------ 100% + zadanie dodatkowe 

Bardzo dobry 90-99% 90-100% 90-99% 

Dobry 75-89% 75-89% 75-89% 

Dostateczny 60-74% 60-74% 60-74% 

Dopuszczający 45-59% 45-59% 30-59% 

Niedostateczny  0-44% 0-44% 0-44% 

 
UWAGA:  

Kartkówki nie muszą być oceniane na 6 – celujący. Oceny cząstkowe z pracy pisemnej wystawiane są na podstawie ilości zdobytych 

punktów przez ucznia (punktacja ustalona jest według powyższego przelicznika %). % przelicznik ocen może nieznacznie się zmienić 

(od 1% do 5%). 

 

(*) – przelicznik   procentowy    stosowany   w    przypadku   uczniów   z dużymi problemami w  zdobywaniu  wiedzy i umiejętności 

informatycznych. 

7. Propozycje ocen półrocznych/rocznych: 
 

OCENA Wartość średniej 
ważonej 

Poziom 
wymagań 

Inne/zalety 
UCZEŃ: 

Celujący powyżej 5,6 K, P, R, D i  W 
aktywny, samodzielny, twórczy, laureat 
 w wojewódzkim konkursie przedmiotowym  

Bardzo dobry powyżej 4,65 K, P, R i D 
aktywny, samodzielny, twórczy, osiąga sukcesy  
w konkursach przedmiotowych  

Dobry powyżej 3,65 K, P i R 
zmiennie aktywny, stara się być samodzielny, 
bierze udział w konkursach przedmiotowych 

Dostateczny powyżej 2,70 K i P 
zmiennie aktywny, bywa samodzielny, wymaga 
wsparcia nauczyciela  

Dopuszczający powyżej 1,60 K 
rzadko aktywny, często wymaga wsparcia 
nauczyciela  

Niedostateczny poniżej 1,6 ----- 
nie spełnia wymagań koniecznych, co 
uniemożliwia mu kontynuację kształcenia 

 

VI. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych. 

1. Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Zgłoszenie braku 

nieprzygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania.  
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2. Jeśli uczeń nie zgłosił braku pracy domowej, a zostanie ten fakt stwierdzony, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

3. Za nieprzygotowanie ucznia do zajęć traktuje się również brak haseł i loginów do aktualnie 

wykorzystywanych na lekcjach programów i aplikacji. 

4. Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje niezapowiedzianą kartkówkę, uczeń zgłaszający 

nieprzygotowanie przystępuje do jej pisania, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie 

oceniana. 

5. Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej. 

VII. Postanowienia końcowe 

1. O przedmiotowych zasadach oceniania uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych. 

2. Na zajęciach obowiązuje zawarty w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym szczegółowo 

określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków ucznia i nauczyciela 

związanych z przedmiotem.  

VIII. Kontrakt z uczniem 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Każdy uczeń zna zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególne oceny. Wymagania i zakres 

wiedzy są do wglądu u nauczyciela i na internetowej stronie szkoły. 

2. Uczeń powinien brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji. 

3. Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela. 

§2. Przyjęte zasady i formy oceniania 

1. Sprawdzanie kompetencji uczniów obejmuje: 

- ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji (zadania przy komputerze) czyli teoria i praktyka, 

- projekt grupowy, 

- wypowiedzi ustne (obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji 

powtórzeniowych – z całego działu), 

- kartkówki z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane), 

- sprawdziany pisemne – mogą być przeprowadzane po zakończeniu działu, zapowiadane na tydzień 

przed terminem. 

- sprawdziany praktyczne (zadania przy komputerze) - mogą być przeprowadzane po zakończeniu 

działu, zapowiadane na tydzień przed terminem. 

2. W przypadku sprawdzianów pisemnych, praktycznych  i kartkówek przyjmuje się skalę punktową 

przeliczaną na oceny wg kryteriów opisanych w punkcie V.6.    
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3. Ocenie mogą podlegać również zadania domowe. 

4. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez 

nauczyciela bądź podjęte ze swojej inicjatywy. Za samodzielne wykonanie dodatkowych prac 

nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak 

lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie będzie podstawą do ustalenia uczniowi oceny 

niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

5. Uczniowie pracujący w grupach nie muszą otrzymać tej samej oceny. Na ostateczną ocenę będzie się 

składać nie tylko końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy.  

6. Jeśli uczeń nie zgłosił braku pracy domowej, a zostanie ten fakt stwierdzony, otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

7. Uczeń, który otrzymał „bz”, czyli brak wykonania zadania- zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni 

od jego otrzymania zaliczyć zaległy materiał/pracę. Jeśli tego nie uczyni otrzymuje ocenę 

niedostateczną. W razie dłuższej nieobecności w szkole uczeń może kontaktować się z nauczycielem 

drogą mailową jaki i przesyłać tą drogą zaległe  prace. 

8. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian/zaległe prace/zadania praktyczne 

w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły.  

9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (np. wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak 

zaliczenia danego działu programowego czy prac/zdań „bz” . W takich przypadkach uczeń ma tydzień 

czasu na zaliczenie danego zakresu materiału lub wykonanie brakującej pracy/zadania. Jeśli w tym 

czasie uczeń nie przystąpi do zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną.  

10. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. Na koniec półrocza nie przewiduje 

się też sprawdzianu zaliczającego cały materiał. 

11. Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych, a ocena roczna z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych  

z  II półrocza (nie musi być średnią arytmetyczną). 

12. Ocenę celującą roczną może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz posiadł 

dodatkową wiedzę znacznie wykraczającą poza program informatyki, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami używając terminologii fachowej, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, 

osiągnął sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, systematycznie pracował  

w zespole tworzącym szkolną stronę WWW (uczeń nie musi spełniać wszystkich tych kryteriów łącznie). 

13. Znaczący (największy wpływ) na ocenę półroczną mają oceny za sprawdziany praktyczne, sprawdziany 

pisemne, dalej kartkówki, a następnie bieżącą pracę na lekcji oraz wypowiedzi ustne. Uczeń, który 

opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

§3. Uczeń ma prawo 

1. Wypowiadać na lekcji opinie i sądy zgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie raniąc uczuć innych 

oraz nie naruszając znacząco ciągłości i płynności toku lekcji. 
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2. Prezentować wiedzę zdobytą poza lekcjami. 

3. Dwa razy w półroczu być nieprzygotowanym do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). 

Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. Po 

wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę 

niedostateczną. 

4. Poprawić każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Poprawa odbywa się w formie i terminie 

ustalonym z nauczycielem (do dwóch tygodni od daty oddania pracy pisemnej). Poprawę uczeń pisze 

tylko raz. Liczącą się jako ocena z danej partii materiału jest ocena, na którą uczeń się poprawił (nie 

oblicza się średniej dwóch ocen). 

5. Prosić nauczyciela o powtórzenie trudnych dla ucznia informacji. 

6. Zgłaszać się do nauczyciela z zagadnieniami informatycznymi i problemami, które spotkał w swojej 

samodzielnej pracy w domu. 

7. Ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane (po uzgodnieniu z nauczycielem) prace 

nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej i rocznej (zgodnie z §2 

pkt.4). 

§4. Uczeń ma obowiązek 

1. Wypełniać zobowiązania kontraktu. 

2. Współpracować z członkami zespołu klasowego, porozumiewać się z nimi w sposób kulturalny, 

wysłuchiwać opinii innych, nie przeszkadzać na lekcji. 

3. Nie przeszkadzać sobie wzajemnie na lekcjach, zachować ciszę, która pozwoli im skupić się na temacie. 

4. Zgłaszać nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem. 

5. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w na lekcji. 

6. Zaliczać sprawdzian w przypadku swojej nieobecności (w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania 

prac) – termin uzgadnia z nauczycielem. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona 

nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania 

oceny niedostatecznej do dziennika. 

7. Przestrzegać regulaminu BHP w pracowni komputerowej. 

§5. Nauczyciel ma prawo 

1. Wymagać od uczniów przestrzegania kontraktu. 

2. Wymagać od uczniów wypełniania swoich obowiązków. 

3. Zrobić niezapowiedzianą kartkówkę z trzech ostatnich lekcji lub poprosić do odpowiedzi ustnej. 

4. Nauczyciel ustala terminy testów i sprawdzianów, ale może je zmienić na prośbę uczniów jeśli uzna ich 

motywację za wystarczającą. 
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§6. Nauczyciel ma obowiązek 

1. Przekazywać uczniom maksimum wiedzy, jaką sam dysponuje. W miarę potrzeb uzupełniać ją. 

2. Słuchać i rozważać postulaty uczniów.  

3. Sprawdzać i oceniać prace pisemne w terminie do 2 tygodni. Jeżeli w wyznaczonym terminie na skutek 

jakichkolwiek okoliczności nauczyciel był nieobecny w szkole, termin oddania prac wydłuża się o czas 

nieobecności nauczyciela. 

4. Przed sprawdzianami przeprowadzić lekcję powtórzeniową. 

5. Zapowiadać sprawdzian wiadomości i umiejętności na tydzień przed jego przeprowadzeniem. 

6. Systematycznie oceniać. 

 

IX. Kontrakt do wydruku 

 

KONTRAKT 

zawarty pomiędzy nauczycielem informatyki 

a uczniami klasy ……… Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Każdy uczeń zna zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególne oceny. Wymagania i zakres wiedzy są do wglądu u 

nauczyciela i na internetowej stronie szkoły. 

2. Uczeń powinien brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji. 

3. Oceny są jawne i umotywowane przez nauczyciela. 

§2. Przyjęte zasady i formy oceniania 

1. Sprawdzanie kompetencji uczniów obejmuje: 

─ ocenianie bieżącej pracy ucznia na lekcji (zadania przy komputerze) czyli teoria i praktyka, 

─ projekt grupowy, 

─ wypowiedzi ustne (obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych – z 

całego działu), 

─ kartkówki z trzech ostatnich lekcji (nie muszą być zapowiadane), 

─ sprawdziany pisemne – mogą być przeprowadzane po zakończeniu działu, zapowiadane na tydzień przed terminem. 

─ sprawdziany praktyczne (zadania przy komputerze) - mogą być przeprowadzane po zakończeniu działu, zapowiadane na 

tydzień przed terminem. 

2. W przypadku sprawdzianów pisemnych, praktycznych  i kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny wg 

kryteriów opisanych w punkcie V.6.    

3. Ocenie mogą podlegać również zadania domowe. 

4. Każdy uczeń ma prawo do zdobycia dodatkowych ocen za prace nadobowiązkowe zlecone przez nauczyciela bądź podjęte ze 

swojej inicjatywy. Za samodzielne wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi 

ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie będzie podstawą do ustalenia 

uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej. 

5. Uczniowie pracujący w grupach nie muszą otrzymać tej samej oceny. Na ostateczną ocenę będzie się składać nie tylko 

końcowy efekt, ale też ich indywidualny wkład w wykonywanie pracy.  
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6. Jeśli uczeń nie zgłosił braku pracy domowej, a zostanie ten fakt stwierdzony, otrzymuje ocenę niedostateczną. 

7. Uczeń, który otrzymał „bz”, czyli brak wykonania zadania- zobowiązany jest w terminie dwóch tygodni od jego otrzymania 

zaliczyć zaległy materiał/pracę. Jeśli tego nie uczyni otrzymuje ocenę niedostateczną. W razie dłuższej nieobecności w szkole 

uczeń może kontaktować się z nauczycielem drogą mailową jaki i przesyłać tą drogą zaległe  prace. 

8. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczyć sprawdzian/zaległe prace/zadania praktyczne w terminie 

nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły.  

9. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (np. wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia danego działu 

programowego czy prac/zdań „bz” . W takich przypadkach uczeń ma tydzień czasu na zaliczenie danego zakresu materiału lub 

wykonanie brakującej pracy/zadania. Jeśli w tym czasie uczeń nie przystąpi do zaliczenia otrzymuje ocenę niedostateczną.  

10. Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed klasyfikacją. Na koniec półrocza nie przewiduje się też sprawdzianu 

zaliczającego cały materiał. 

11. Ocena śródroczna wynika z ocen cząstkowych, a ocena roczna z oceny śródrocznej i ocen cząstkowych  

z  II półrocza (nie musi być średnią arytmetyczną). 

12. Ocenę celującą roczną może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej oraz posiadł dodatkową wiedzę 

znacznie wykraczającą poza program informatyki, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając terminologii 

fachowej, samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania, osiągnął sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym i 

pozaszkolnym, systematycznie pracował w zespole tworzącym szkolną stronę WWW (uczeń nie musi spełniać wszystkich tych 

kryteriów łącznie). 

13. Znaczący (największy wpływ) na ocenę półroczną mają oceny za sprawdziany praktyczne, sprawdziany pisemne, dalej 

kartkówki, a następnie bieżącą pracę na lekcji oraz wypowiedzi ustne. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być 

klasyfikowany z przedmiotu. 

§3. Uczeń ma prawo 

1. Wypowiadać na lekcji opinie i sądy zgodnie z zasadami dobrego wychowania, nie raniąc uczuć innych oraz nie naruszając 

znacząco ciągłości i płynności toku lekcji. 

2. Prezentować wiedzę zdobytą poza lekcjami. 

3. Dwa razy w półroczu być nieprzygotowanym do zajęć (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów). Przez 

nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi. Po wykorzystaniu limitu 

określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. 

4. Poprawić każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu. Poprawa odbywa się w formie i terminie ustalonym z nauczycielem 

(do dwóch tygodni od daty oddania pracy pisemnej). Poprawę uczeń pisze tylko raz. Liczącą się jako ocena z danej partii 

materiału jest ocena, na którą uczeń się poprawił (nie oblicza się średniej dwóch ocen). 

5. Prosić nauczyciela o powtórzenie trudnych dla ucznia informacji. 

6. Zgłaszać się do nauczyciela z zagadnieniami informatycznymi i problemami, które spotkał w swojej samodzielnej pracy  

w domu. 

7. Ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane (po uzgodnieniu z nauczycielem) prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć 

na podwyższenie oceny śródrocznej i rocznej (zgodnie z §2 pkt.4). 

§4. Uczeń ma obowiązek 

1. Wypełniać zobowiązania kontraktu. 

2. Współpracować z członkami zespołu klasowego, porozumiewać się z nimi w sposób kulturalny, wysłuchiwać opinii innych, nie 

przeszkadzać na lekcji. 

3. Nie przeszkadzać sobie wzajemnie na lekcjach, zachować ciszę, która pozwoli im skupić się na temacie. 

4. Zgłaszać nauczycielowi nieprzygotowanie do lekcji przed jej rozpoczęciem. 

5. Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w na lekcji. 
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6. Zaliczać sprawdzian w przypadku swojej nieobecności (w ciągu dwóch tygodni od momentu oddania prac) – termin uzgadnia z 

nauczycielem. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał się 

sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika. 

7. Przestrzegać regulaminu BHP w pracowni komputerowej. 

§5. Nauczyciel ma prawo 

5. Wymagać od uczniów przestrzegania kontraktu. 

6. Wymagać od uczniów wypełniania swoich obowiązków. 

7. Zrobić niezapowiedzianą kartkówkę z trzech ostatnich lekcji lub poprosić do odpowiedzi ustnej. 

8. Nauczyciel ustala terminy testów i sprawdzianów, ale może je zmienić na prośbę uczniów jeśli uzna ich motywację za 

wystarczającą. 

§6. Nauczyciel ma obowiązek 

1. Przekazywać uczniom maksimum wiedzy, jaką sam dysponuje. W miarę potrzeb uzupełniać ją. 

2. Słuchać i rozważać postulaty uczniów.  

3. Sprawdzać i oceniać prace pisemne w terminie do 2 tygodni. Jeżeli w wyznaczonym terminie na skutek jakichkolwiek 

okoliczności nauczyciel był nieobecny w szkole, termin oddania prac wydłuża się o czas nieobecności nauczyciela. 

4. Przed sprawdzianami przeprowadzić lekcję powtórzeniową. 

5. Zapowiadać sprawdzian wiadomości i umiejętności na tydzień przed jego przeprowadzeniem. 

6. Systematycznie oceniać. 

 

Obie strony podpisujące kontrakt zobowiązują się przestrzegać jego postanowień. 


