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1. Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie, uzgadnia termin napisania pracy z 

nauczycielem. 

2. Od września do kwietnia uczeń samodzielnie napisze około 10 -12 prac stylistycznych obowiązkowych (w tym ok. 5 

całych arkuszy egzaminacyjnych). 

3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

4. Uczeń może poprawić inną niezadowalającą ocenę jeśli nauczyciel wyrazi na to zgodę. 

5. Przepisywanie gotowych prac stylistycznych z różnych źródeł jest zabronione. 

6. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego, podręcznika, zeszytu ćwiczeń oraz do odrabiania pracy 

domowej. 

7. Trzy razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji bez żadnych sankcji, nie podając przyczyny 

(brak zeszytu, podręcznika, zadania zadanego z poprzedniej lekcji). Nie dotyczy to zadań, na które nauczyciel przeznaczył 

więcej czasu (np. wypracowania, przeczytania lektury). Za ich brak uczeń otrzyma ocenę niedostateczną. Sposób i termin 

poprawy uzgadnia z nauczycielem. 

8. W przypadku niedotrzymania terminu uczeń traci możliwość poprawienia 

oceny niedostatecznej. 

9. Najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów, kartkówek testów ze znajomości lektur i innych samodzielnych prac 

ucznia. 

10. Znajomość lektur obowiązkowych jest niezbędna. 

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad: 

 uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi dokonują poprawy; 

 uczniowie zabierają prace klasowe do domu i oddają nauczycielowi na następnej lekcji; 

 nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego. 

Umowa nauczyciel – uczeń 



 kartkówki nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela; 
 kartkówki nie podlegają poprawie, chyba, że będzie to decyzja nauczyciela; 
 na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych; 
 aktywność na lekcji, zadania dodatkowe nagradzane będą "plusami"; 

 uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieobecności w szkole w ciągu tygodnia od czasu powrotu do szkoły. 
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