
Kontrakt z uczniami obowiązujący na lekcjach „edukacji dla bezpieczeństwa”. 

 

1. Po każdym dziale nauczyciel przeprowadza sprawdzian pisemny (zapowiedziany) lub kart-

kówkę po krótkich działach. Przeprowadza również kartkówki, które nie muszą być zapowie-

dziane. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, powinien go zaliczyć na następnej lekcji, 

na której będzie obecny. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub niesa-

tysfakcjonującą może ją poprawić w ciągu miesiąca. Uczeń, który odmawia pisania lub wyko-

nania pracy otrzymuje ocenę niedostateczną. Sprawdziany po omówieniu przechowuje nauczy-

ciel. 

2. Na każdej lekcji nauczyciel odpytuje 2, 3 uczniów (również na ochotnika) maksymalnie            

z trzech ostatnich zajęć. Każda nieobecność ucznia na zajęciach zobowiązuje go do uzupełnie-

nia przerobionego materiału. 

3. Zeszyt jest dokumentacją zajęć i podlega ocenie. Ocenianiu podlega treść merytoryczna oraz 

pisemne odpowiedzi na zadania z podręcznika. Zeszyt jest obowiązkowy na każdych zajęciach. 

4. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje "plus" lub "minus". Otrzymanie trzech plusów 

skutkuje oceną bardzo dobrą, trzech minusów – niedostateczną. 

5. Nauczyciel przy wybranych tematach zleca obowiązkowe zadania domowe na ocenę. 

6. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze. Należy to zgłosić zaraz po 

wejściu do klasy. Adnotację o tym fakcie nauczyciel wpisuje do dziennika. Brak zeszytu lub 

materiałów, o które prosił nauczyciel, jest równoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji.   

"NP" dotyczy zadania domowego, zeszytu, odpowiedzi, nie dotyczy sprawdzianu  i kartkówki. 

7. Na zajęcia z pierwszej pomocy, uczniowie są zobowiązani do udziału w ćwiczeniach praktycz-

nych, na których mogą używać własnych środków dydaktycznych (rękawiczki, środki opatrun-

kowe itp.). Nauczyciel może ocenić ucznia w czasie ćwiczeń z ewakuacji. 

8. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych, związanych z problematyką bezpieczeństwa (np. kon-

kursy z wychowania komunikacyjnego, pożarniczego czy edukacji dla bezpieczeństwa) uczeń 

może mieć cząstkowe oceny celujące. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP, nauczyciel in-

formuje uczniów  o przewidywanej ocenie z edukacji dla bezpieczeństwa. 

9. Ocena śródroczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem, a także w sprawach spornych, mają za-

stosowanie zasady określone w WSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


