
KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
POMIĘDZY NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

Laurą Maciejewską      a      UCZNIAMI KLASY   7 a  
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZKI

1.UCZNIA

a) zna poniżej wypisane zasady PSO, rozumie wymagania przedmiotowe  oraz warunki przedmiotowego kontraktu  i stosuje się
do  nich,

b) jest zawsze przygotowany do lekcji, ma zeszyt przedmiotowy, odpowiedni podręcznik i inne wskazane materiały,
c) systematycznie prowadzi „Zeszyt przedmiotowy”, „Zeszyt popraw” i inne wskazane notatki  
d) może być pytany na każdej lekcji,
e) bierze czynny udział w zajęciach, tych prowadzonych w szkole i  w tych prowadzonych w instytucjach współpracujących

(np. teatr, kino, studio radiowe itd.),
f) uczeń, który ewidentnie nie uczestniczy w zajęciach, może być zapytany o aktualnie omawiane fakty i otrzymuje ocenę za

pracę na lekcji, a ocena za pracę na lekcji nie podlega poprawie (Uwaga! Uczeń, który opuścił  więcej niż 50% lekcji, może
być nieklasyfikowany za półrocze lub rok szkolny!)

g) pracuje w grupie, dbając o końcowy efekt wyznaczonego zadania i sprawiedliwie realizując wyznaczone obowiązki,
h) notuje treść zadań domowych, odrabia je i umie efekty swojej pracy zaprezentować na lekcji,
i) w terminie do 1 tygodnia od momentu oddania  prac  wkleja sprawdzony i  podpisany przez  nauczyciela  oraz  rodziców

sprawdzian (dyktando, wejściówkę, kartkówkę, test) do „Zeszytu popraw” i dokonuje  jego korekty  zgodnie z zaleceniami
nauczyciela,

j) pisze klasowe dyktanda, ucząc się wskazanego zestawu wyrazów lub zasad
k) ćwiczy ortografię,   pisząc 30 razy  poprawnie każdy wyraz, w którym na dyktandzie, w pracy pisemnej, sprawdzianie zrobi

błąd w pisowni
l) obok poprawianego wyrazu wypisuje zasadę ortograficzną, jeśli taka istnieje,
m) poniżej z poprawianym wyrazem buduje 3 zdania,
n) czyta lektury wynikające z podstawy programowej oraz systematycznie rozlicza się ze znajomości ich treści,
o) pisze niezapowiedziane wejściówki (z ostatniego tematu)  oraz kartkówki (z 3 ostatnich tematów), sprawdziany i testy (np. z

działu, z umiejętności kluczowej)  zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz testy diagnostyczne,
p) ćwiczy wskazane w podstawie programowej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,
q) zalicza  te  testy,  dyktanda i  kartkówki,  na  których  był  nieobecny  (Uwaga!  Jeżeli  uczeń  był  nieobecny  na  klasówce  lub

kartkówce,  otrzymuje „0” i powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w  terminie ustalonym
przez  nauczyciela. Jeśli uczeń nie przystąpi do napisania klasówki lub kartkówki, zapis w dzienniku elektronicznym „0”
zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną.),

r) uczeń,  który  nie  był  na  zajęciach,  ma  obowiązek  uzupełnienia  notatek  z  lekcji,  a  po  usprawiedliwionej  nieobecności,
trwającej  co najmniej tydzień,  uczeń ma  kilka dni na uzupełnienie zeszytu i  nadrobienie materiału,

s) punktualnie przychodzi na zajęcia,
t) uczy się na każdą lekcję,
u) jest aktywny i  kulturalny, pracuje indywidualnie i w grupie,
v) na lekcji języka polskiego nie używa wulgaryzmów,
w) ćwiczy umiejętności oratorskie, przygotowując wykłady, wystąpienia i inne zadania,
x) bierze udział w klasowych projektach edukacyjnych, wykonując wyznaczone zadania,
y) dokonuje samooceny podejmowanych działań;

2.NAUCZYCIELA

a) na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO i ogólnymi wymaganiami  przedmiotowymi oraz organizuje lekcję
dotyczącą warunków kontraktu przedmiotowego,

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
c) określa cele każdej lekcji,
d) z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada prace kontrolne i testy,
e) nie zadaje dłuższych prac domowych ( w tym wypowiedzi pisemnych) „ z lekcji na lekcję”, 
f) zapowiada kartkówki, które dotyczą trzech ostatnich lekcji,
g) w terminie  1 tygodnia ( w wyjątkowych przypadkach 2 tygodni) oddaje poprawione sprawdziany wraz ze wskazaniami ich 

korekty,
h) budując kartoteki  testów oraz gromadząc dane wynikające  z ewaluacji,  omawia wyniki  kontroli  testów i zadań wraz ze

wskazaniami do dalszej pracy,
i) podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian (test, kartkówka),
j) organizuje lekcje w szkole i poza szkołą , planuje i organizuje wycieczki dydaktyczne,
k) co najmniej pięć sekund czeka na odpowiedź pytanego ucznia,



l) tydzień  przed  zimową  i  letnią   klasyfikacją  wystawia  oceny  śródroczne,  a   miesiąc  przed  letnim  klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP podaje uczniom propozycje ocen rocznych,

m) sprawdza zeszyty co najmniej 1 raz w półroczu,
n) jest życzliwy i zawsze udziela uczniom pomocy w nauce,
o) dostosowuje sposób nauczania i oceniania ucznia do zaleceń PPP, jeśli takie zaistnieją,
p) udostępnia uczniom pakiet wymagań przedmiotowych i wyjaśnia je, a przed wprowadzeniem każdej nowej  formy 

wypowiedzi pisemnej podaje kryteria jej oceniania
q) dostosowuje wymagania do treści opinii i orzeczenia, jeśli uczeń takie posiada
r) integruje klasę, stosując zasadę równości i tolerancji.

PRZYWILEJE

1.UCZNIA

a) uczeń ma  prawo do poprawy każdej oceny (poza oceną z aktywności) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela,
nie później jednak niż w ciągu dwóch  tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym kryteria oceniania podczas poprawy
oceny nie zmieniają się,

b) ma prawo trzy razy w półroczu nie odrobić zadania domowego (Uwaga! Każdy następny brak zadania skutkuje przyznaniem
ujemnych punktów z zachowania. Zapis ten nie dotyczy wypracowań domowych, za których brak uczeń otrzymuje „0” i w
ciągu tygodnia zobowiązany jest do uzupełnienia pracy. Jeśli tego nie wykona, otrzymuje ocenę niedostateczną.),

c) zadanie  domowe  uczeń  może  poprawić,  wykonując  inne  zadanie  wskazane  przez  nauczyciela  w  ciągu  tygodnia  od
otrzymania oceny,

d) ma prawo do 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (Uwaga! Każdy następny brak skutkuje
przyznaniem ujemnych punktów z zachowania!)

e) może prosić o umotywowanie każdej wystawionej oceny,
f) ma prawo do sprawiedliwej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej z przeliczenia tzw. średniej ważonej,
g) ma prawo uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
h) ma prawo prosić nauczyciela o pomoc z nauce języka polskiego, jeśli była nieobecny na zajęciach lub nie zrozumiał tematu, 
i) ma prawo pisać i mówić w języku polskim,
j) może uczestniczyć w polonistycznych konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych, za co jest nagradzany oceną 

cząstkową najwyższą,
k) za aktywność na lekcji może być nagradzany „plusami” lub oceną pozytywną, zbierając plusy lub minusy gromadzi 

wskaźniki, umożliwiające wstawienie oceny z aktywności (6 „plusów=celujący, 6 „minusów” = niedostateczny).

2.NAUCZYCIELA

a) przeprowadzić niezapowiedzianą wejściówkę z ostatniej lekcji,
b) odpytywać uczniów na każdej lekcji z materiału podstawowego, a w szczególności z 3 ostatnich zagadnień,
c) oceniać prace ucznia w skali od 1 do 6,
d) oczekiwać od uczniów ewaluacji swoich działań,
e) wymagać od ucznia poprawiania pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy grupowej  tyle razy, ile jest to konieczne do 

osiągnięcia pełnego sukcesu w uzyskaniu umiejętności,
f) oczekiwać na lekcji współpracy i życzliwości ze strony uczniów, 
g) reagować na rażące łamanie prawa wewnątrzszkolnego.

 OCENIANIE, czyli zbieraj do koszyczków

1.Ustala się stałe wagi ocen:
Koszyk I – waga 8 – oceny za  osiągnięcia w konkursach (zdobycie tytułu laureata lub wyróżnienia) - etap szkolny ,
międzyszkolny, rejonowy i wojewódzki    
Koszyk II – waga 5 – oceny ze sprawdzianów i testów,  w tym ze  znajomości lektur, oceny z zadań wykraczających
ponad program
Koszyk III – waga 4 – oceny z dyktand, krótkich form wypowiedzi pisemnej i ustnej, dłuższych form wypowiedzi
pisemnych,  recytacji,  zadań oratorskich, prezentacji i autoprezentacji,  
Koszyk  IV –  waga  3  –  kartkówka,  odpowiedź  ustna,  wykonanie  poprawy  dyktanda  w  „Zeszycie  popraw”,
wypracowanie domowe, recytacja
Koszyk V –  waga  2  –  oceny z  wejściówek,  czytania,  krótkich  zadań domowych,  krótkich  zadań dodatkowych,
aktywności lekcyjnej, zeszytów przedmiotowych 

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów polonistycznych otrzymują  roczną ocenę celującą. Uczniowie  wyróżnieni w
konkursie  otrzymują ocenę bardzo dobrą.   Za  udział  bez sukcesu  nie   ma oceny,  ale  uczeń  zostaje  nagrodzony
pochwałą nauczyciela przedmiotu i zdobywa dodatnie punkty za zachowanie.  



Za co można otrzymać oceny, czyli formy sprawdzania wiedzy:

a) co najmniej 1 raz – odpowiedź ustna
b) co najmniej 1 raz -  czytanie
c) co najmniej 3 razy – sprawdzian z całego działu
d) co najmniej 2 razy – sprawdzian gramatyczny
e) co najmniej 4 razy – kartkówka
f)  co najmniej 2 razy -  dyktando
g) co najmniej 2 razy – zadanie domowe

i) co najmniej 1 raz  w ciągu roku – recytacja
j) co najmniej 1 raz w roku – umiejętności 
oratorskie
k) co najmniej 2 razy w roku – wejściówka
l) zawsze: aktywność, zadania dodatkowe dla 
chętnych, portfolo, prace pisemne, klasowe i 
szkole projekty edukacyjne itd.

Jakie można otrzymać oceny?
Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Ocena semestralna i roczna będzie ustalana według średniej 

ważonej. Do obliczania średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:

1=1,00           2=2,00            3=3,00            4=4,00           5=5,00           6=6,00

WYMAGANIA     

                                           poziomy wymagań

PODSTAWOWY                                            PONADPODSTAWOWY
                    dopuszczający    (41 - 50%)                                                  dobry (P + 70 - 87%)
                    dostateczny        (51 - 69%)                                               bardzo dobry (P + 88 - 95%)
                                                                                                               celujący ( P + 96% i więcej)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik nr 1 do kontraktu.

SKALA PROCENTOWA OBOWIĄZUJĄCA na testach/sprawdzianach/ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych:

Procent punktów Ocena wartości średnich
od 0% do 40% niedostateczny mniej niż 1,9
od 41% do 50% dopuszczający 1,9 – 2,69
od 51 % do 69% dostateczny 2,7 – 3,69
od 70% do 87 % dobry 3,7 – 4,69
od 88% do 95% bardzo dobry 4,7 – 5,29
powyżej 96% celująca co najmniej 5,30



SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na dyktandach: 0 bł. = cel, 1 bł. = bdb, 2 bł.= db, 3 bł. = dst, 4 bł. = dps, 5 
bł. = ndst (interpunkcję ocenia się podobnie, kontrolując jednak znajomość zasady, zatem nieznajomość jednej zasady 
obniża ocenę o jeden stopień)

SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na WEJŚCIÓWKACH: 6 pkt. = cel, 5 pkt=bdb, 4 pkt=db, 3 pkt=dst, 2 
pkt=dps, 1 pkt=ndst

Program nauczania  :   
Między  nami.  Program  nauczania  języka  polskiego  w  szkole  podstawowej  w  klasach  IV-VIII 
J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

Podręcznik:  

1. Miedzy nami, A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka, nr w wykazie MEN: 867/4/2017, 
2017 r. 

2. Miedzy nami, ćwiczenia, A. Łuczak, E. Prylińska, 2017 r., 

LEKTURY dla klasy 7a  w roku szkolnym 2018/2019

1. Jan  Parandowski - Mitologia (mit o Orfeuszu i Eurydyce, o Prometeuszu, o wojnie trojańskiej)
2. Homer - Iliada (fragmenty)
3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis (fragmenty)
4. Biblia (w tym, Hymn św. Pawła o miłości, przypowieści, stworzenie świata)
5. Bogurodzica
6. Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy (fragmenty)
7. Jan Kochanowski, Fraszki, pieśni, treny
8. Miguel Cervantes - Don Kichot (fragment); 
9. wybór poezji barokowej (J. A. Morsztyn, D. Naborowski);
10. Ignacy Krasicki - wybrane bajki oraz satyra pt. Żona modna; 
11. Adam Mickiewicz, Świtezianka, Dziady część II, Stepy Akermańskie (sonet), Śmierć Pułkownika, Reduta 

Ordona, Pan Tadeusz (całość)
12. Juliusz Słowacki, Balladyna
13. Cyprian Kamil Norwid, wiersze wybrane
14. Aleksander Fredro, Zemsta
15. Karol Dickens, Opowieść wigilijna

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków kontraktu.

    
    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

           …………………..................                                                                                      ………………………….
                  podpis nauczyciela                                                                                                                                      podpis ucznia

    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

     …………………………………                                                                                         ………………………….
                 podpis rodzica                                                                                                                                               data

  



KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
POMIĘDZY NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

Laurą Maciejewską      a      UCZNIAMI KLASY   5 a  
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZKI

1.UCZNIA

a) zna poniżej wypisane zasady PSO, rozumie wymagania przedmiotowe  oraz warunki przedmiotowego kontraktu  i stosuje się
do  nich,

b) jest zawsze przygotowany do lekcji, ma zeszyt przedmiotowy, odpowiedni podręcznik i inne wskazane materiały,
c) systematycznie prowadzi „Zeszyt przedmiotowy”, „Zeszyt popraw” i inne wskazane notatki  
d) może być pytany na każdej lekcji,
e) bierze czynny udział w zajęciach, tych prowadzonych w szkole i  w tych prowadzonych w instytucjach współpracujących

(np. teatr, kino, studio radiowe itd.),
f) uczeń, który ewidentnie nie uczestniczy w zajęciach, może być zapytany o aktualnie omawiane fakty i otrzymuje ocenę za

pracę na lekcji, a ocena za pracę na lekcji nie podlega poprawie (Uwaga! Uczeń, który opuścił  więcej niż 50% lekcji, może
być nieklasyfikowany za półrocze lub rok szkolny!)

g) pracuje w grupie, dbając o końcowy efekt wyznaczonego zadania i sprawiedliwie realizując wyznaczone obowiązki,
h) notuje treść zadań domowych, odrabia je i umie efekty swojej pracy zaprezentować na lekcji,
i) w terminie do 1 tygodnia od momentu oddania  prac  wkleja sprawdzony i  podpisany przez  nauczyciela  oraz  rodziców

sprawdzian (dyktando, wejściówkę, kartkówkę, test) do „Zeszytu popraw” i dokonuje  jego korekty  zgodnie z zaleceniami
nauczyciela,

j) pisze klasowe dyktanda, ucząc się wskazanego zestawu wyrazów lub zasad
k) ćwiczy ortografię,  pisząc 10 razy  poprawnie każdy wyraz, w którym na dyktandzie, w pracy pisemnej, sprawdzianie zrobi

błąd w pisowni
l) obok poprawianego wyrazu wypisuje zasadę ortograficzną, jeśli taka istnieje,
m) poniżej z poprawianym wyrazem buduje 1 zdanie, 
n) czyta lektury wynikające z podstawy programowej oraz systematycznie rozlicza się ze znajomości ich treści,
o) pisze niezapowiedziane wejściówki (z ostatniego tematu)  oraz kartkówki (z 3 ostatnich tematów), sprawdziany i testy (np. z

działu, z umiejętności kluczowej)  zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz testy diagnostyczne,
p) ćwiczy wskazane w podstawie programowej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,
q) zalicza  te  testy,  dyktanda i  kartkówki,  na  których  był  nieobecny  (Uwaga!  Jeżeli  uczeń  był  nieobecny  na  klasówce  lub

kartkówce,  otrzymuje „0” i powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w  terminie ustalonym
przez  nauczyciela. Jeśli uczeń nie przystąpi do napisania klasówki lub kartkówki, zapis w dzienniku elektronicznym „0”
zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną.),

r) uczeń,  który  nie  był  na  zajęciach,  ma  obowiązek  uzupełnienia  notatek  z  lekcji,  a  po  usprawiedliwionej  nieobecności,
trwającej  co najmniej tydzień,  uczeń ma  kilka dni na uzupełnienie zeszytu i  nadrobienie materiału,

s) punktualnie przychodzi na zajęcia,
t) uczy się na każdą lekcję,
u) jest aktywny i  kulturalny, pracuje indywidualnie i w grupie,
v) na lekcji języka polskiego nie używa wulgaryzmów,
w) ćwiczy umiejętności oratorskie, przygotowując wykłady, wystąpienia i inne zadania,
x) bierze udział w klasowych projektach edukacyjnych, wykonując wyznaczone zadania,
y) dokonuje samooceny podejmowanych działań;

2.NAUCZYCIELA

a) na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO i ogólnymi wymaganiami  przedmiotowymi oraz organizuje lekcję
dotyczącą warunków kontraktu przedmiotowego,

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
c) określa cele każdej lekcji,
d) z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada prace kontrolne i testy,
e) nie zadaje dłuższych prac domowych ( w tym wypowiedzi pisemnych) „ z lekcji na lekcję”, 
f) zapowiada kartkówki, które dotyczą trzech ostatnich lekcji,
g) w terminie  1 tygodnia ( w wyjątkowych przypadkach 2 tygodni) oddaje poprawione sprawdziany wraz ze wskazaniami ich 

korekty,
h) budując kartoteki  testów oraz gromadząc dane wynikające  z ewaluacji,  omawia wyniki  kontroli  testów i zadań wraz ze

wskazaniami do dalszej pracy,
i) podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian (test, kartkówka),
j) organizuje lekcje w szkole i poza szkołą , planuje i organizuje wycieczki dydaktyczne,
k) co najmniej pięć sekund czeka na odpowiedź pytanego ucznia,



l) tydzień  przed  zimową  i  letnią   klasyfikacją  wystawia  oceny  śródroczne,  a   miesiąc  przed  letnim  klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP podaje uczniom propozycje ocen rocznych,

m) sprawdza zeszyty co najmniej 1 raz w półroczu,
n) jest życzliwy i zawsze udziela uczniom pomocy w nauce,
o) dostosowuje sposób nauczania i oceniania ucznia do zaleceń PPP, jeśli takie zaistnieją,
p) udostępnia uczniom pakiet wymagań przedmiotowych i wyjaśnia je, a przed wprowadzeniem każdej nowej  formy 

wypowiedzi pisemnej podaje kryteria jej oceniania
q) dostosowuje wymagania do treści opinii i orzeczenia, jeśli uczeń takie posiada
r) integruje klasę, stosując zasadę równości i tolerancji.

PRZYWILEJE

1.UCZNIA

a) uczeń ma  prawo do poprawy każdej oceny (poza oceną z aktywności) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela,
nie później jednak niż w ciągu dwóch  tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym kryteria oceniania podczas poprawy
oceny nie zmieniają się,

b) ma prawo trzy razy w półroczu nie odrobić zadania domowego (Uwaga! Każdy następny brak zadania skutkuje przyznaniem
ujemnych punktów z zachowania. Zapis ten nie dotyczy wypracowań domowych, za których brak uczeń otrzymuje „0” i w
ciągu tygodnia zobowiązany jest do uzupełnienia pracy. Jeśli tego nie wykona, otrzymuje ocenę niedostateczną.),

c) zadanie  domowe  uczeń  może  poprawić,  wykonując  inne  zadanie  wskazane  przez  nauczyciela  w  ciągu  tygodnia  od
otrzymania oceny,

d) ma prawo do 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (Uwaga! Każdy następny brak skutkuje
przyznaniem ujemnych punktów z zachowania!)

e) może prosić o umotywowanie każdej wystawionej oceny,
f) ma prawo do sprawiedliwej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej z przeliczenia tzw. średniej ważonej,
g) ma prawo uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
h) ma prawo prosić nauczyciela o pomoc z nauce języka polskiego, jeśli była nieobecny na zajęciach lub nie zrozumiał tematu, 
i) ma prawo pisać i mówić w języku polskim,
j) może uczestniczyć w polonistycznych konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych, za co jest nagradzany oceną 

cząstkową najwyższą,
k) za aktywność na lekcji może być nagradzany „plusami” lub oceną pozytywną, zbierając plusy lub minusy gromadzi 

wskaźniki, umożliwiające wstawienie oceny z aktywności (6 „plusów=celujący, 6 „minusów” = niedostateczny).

2.NAUCZYCIELA

a) przeprowadzić niezapowiedzianą wejściówkę z ostatniej lekcji,
b) odpytywać uczniów na każdej lekcji z materiału podstawowego, a w szczególności z 3 ostatnich zagadnień,
c) oceniać prace ucznia w skali od 1 do 6,
d) oczekiwać od uczniów ewaluacji swoich działań,
e) wymagać od ucznia poprawiania pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy grupowej  tyle razy, ile jest to konieczne do 

osiągnięcia pełnego sukcesu w uzyskaniu umiejętności,
f) oczekiwać na lekcji współpracy i życzliwości ze strony uczniów, 
g) reagować na rażące łamanie prawa wewnątrzszkolnego.

 OCENIANIE, czyli zbieraj do koszyczków

1.Ustala się stałe wagi ocen:
Koszyk I – waga 8 – oceny za  osiągnięcia w konkursach (zdobycie tytułu laureata lub wyróżnienia) - etap szkolny ,
międzyszkolny, rejonowy i wojewódzki    
Koszyk II – waga 5 – oceny ze sprawdzianów i testów,  w tym ze  znajomości lektur, oceny z zadań wykraczających
ponad program
Koszyk III – waga 4 – oceny z dyktand, krótkich form wypowiedzi pisemnej i ustnej, dłuższych form wypowiedzi
pisemnych,  recytacji,  zadań oratorskich, prezentacji i autoprezentacji,  
Koszyk  IV –  waga  3  –  kartkówka,  odpowiedź  ustna,  wykonanie  poprawy  dyktanda  w  „Zeszycie  popraw”,
wypracowanie domowe, recytacja
Koszyk V –  waga  2  –  oceny z  wejściówek,  czytania,  krótkich  zadań domowych,  krótkich  zadań dodatkowych,
aktywności lekcyjnej, zeszytów przedmiotowych 

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów polonistycznych otrzymują  roczną ocenę celującą. Uczniowie  wyróżnieni w
konkursie  otrzymują ocenę bardzo dobrą.   Za  udział  bez sukcesu  nie   ma oceny,  ale  uczeń  zostaje  nagrodzony
pochwałą nauczyciela przedmiotu i zdobywa dodatnie punkty za zachowanie.  



Za co można otrzymać oceny, czyli formy sprawdzania wiedzy:

a) co najmniej 1 raz – odpowiedź ustna
b) co najmniej 1 raz -  czytanie
c) co najmniej 3 razy – sprawdzian z całego działu
d) co najmniej 2 razy – sprawdzian gramatyczny
e) co najmniej 4 razy – kartkówka
f)  co najmniej 2 razy -  dyktando
g) co najmniej 2 razy – zadanie domowe

i) co najmniej 1 raz  w ciągu roku – recytacja
j) co najmniej 1 raz w roku – umiejętności 
oratorskie
k) co najmniej 2 razy w roku – wejściówka
l) zawsze: aktywność, zadania dodatkowe dla 
chętnych, portfolo, prace pisemne, klasowe i 
szkole projekty edukacyjne itd.

Jakie można otrzymać oceny?
Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Ocena semestralna i roczna będzie ustalana według średniej 

ważonej. Do obliczania średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:

1=1,00           2=2,00            3=3,00            4=4,00           5=5,00           6=6,00

WYMAGANIA     

                                           poziomy wymagań

PODSTAWOWY                                            PONADPODSTAWOWY
                    dopuszczający    (41 - 50%)                                                  dobry (P + 70 - 87%)
                    dostateczny        (51 - 69%)                                               bardzo dobry (P + 88 - 95%)
                                                                                                               celujący ( P + 96% i więcej)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik nr 1 do kontraktu.

SKALA PROCENTOWA OBOWIĄZUJĄCA na testach/sprawdzianach/ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych:

Procent punktów Ocena wartości średnich
od 0% do 40% niedostateczny mniej niż 1,9
od 41% do 50% dopuszczający 1,9 – 2,69
od 51 % do 69% dostateczny 2,7 – 3,69
od 70% do 87 % dobry 3,7 – 4,69
od 88% do 95% bardzo dobry 4,7 – 5,29
powyżej 96% celująca co najmniej 5,30



SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na dyktandach: 0 bł. = cel, 1 bł. = bdb, 2 bł.= db, 3 bł. = dst, 4 bł. = dps, 5
bł. = ndst (interpunkcję ocenia się podobnie, kontrolując jednak znajomość zasady, zatem nieznajomość jednej zasady
obniża ocenę o jeden stopień)

SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na WEJŚCIÓWKACH: 6 pkt. = cel, 5 pkt=bdb, 4 pkt=db, 3 pkt=dst, 2
pkt=dps, 1 pkt=ndst

Program nauczania  :   
Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8, E. Horwath, G. Kiełb, A. Żegleń

Podręcznik:  
1. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń
2. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń

LEKTURY dla klasy 5a  w roku szkolnym 2018/2019

1. mity greckie (wrzesień)
2. Biblia (stworzenie świata)
3. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni (październik)
4. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera (listopad)
5. Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów (styczeń)
6. Bolesław Prus, Katarynka (marzec)
7. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

 

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków kontraktu.

    
    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

           …………………..................                                                                                      ………………………….
                  podpis nauczyciela                                                                                                                                      podpis ucznia

    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

     …………………………………                                                                                         ………………………….
                 podpis rodzica                                                                                                                                               data

  



KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
POMIĘDZY NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

Laurą Maciejewską      a      UCZNIAMI KLASY   5 b  
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZKI

1.UCZNIA

a) zna poniżej wypisane zasady PSO, rozumie wymagania przedmiotowe  oraz warunki przedmiotowego kontraktu  i stosuje się
do  nich,

b) jest zawsze przygotowany do lekcji, ma zeszyt przedmiotowy, odpowiedni podręcznik i inne wskazane materiały,
c) systematycznie prowadzi „Zeszyt przedmiotowy”, „Zeszyt popraw” i inne wskazane notatki  
d) może być pytany na każdej lekcji,
e) bierze czynny udział w zajęciach, tych prowadzonych w szkole i  w tych prowadzonych w instytucjach współpracujących

(np. teatr, kino, studio radiowe itd.),
f) uczeń, który ewidentnie nie uczestniczy w zajęciach, może być zapytany o aktualnie omawiane fakty i otrzymuje ocenę za

pracę na lekcji, a ocena za pracę na lekcji nie podlega poprawie (Uwaga! Uczeń, który opuścił  więcej niż 50% lekcji, może
być nieklasyfikowany za półrocze lub rok szkolny!)

g) pracuje w grupie, dbając o końcowy efekt wyznaczonego zadania i sprawiedliwie realizując wyznaczone obowiązki,
h) notuje treść zadań domowych, odrabia je i umie efekty swojej pracy zaprezentować na lekcji,
i) w terminie do 1 tygodnia od momentu oddania  prac  wkleja sprawdzony i  podpisany przez  nauczyciela  oraz  rodziców

sprawdzian (dyktando, wejściówkę, kartkówkę, test) do „Zeszytu popraw” i dokonuje  jego korekty  zgodnie z zaleceniami
nauczyciela,

j) pisze klasowe dyktanda, ucząc się wskazanego zestawu wyrazów lub zasad
k) ćwiczy ortografię,  pisząc 10 razy  poprawnie każdy wyraz, w którym na dyktandzie, w pracy pisemnej, sprawdzianie zrobi

błąd w pisowni
l) obok poprawianego wyrazu wypisuje zasadę ortograficzną, jeśli taka istnieje,
m) poniżej z poprawianym wyrazem buduje 1 zdanie, 
n) czyta lektury wynikające z podstawy programowej oraz systematycznie rozlicza się ze znajomości ich treści,
o) pisze niezapowiedziane wejściówki (z ostatniego tematu)  oraz kartkówki (z 3 ostatnich tematów), sprawdziany i testy (np. z

działu, z umiejętności kluczowej)  zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz testy diagnostyczne,
p) ćwiczy wskazane w podstawie programowej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,
q) zalicza  te  testy,  dyktanda i  kartkówki,  na  których  był  nieobecny  (Uwaga!  Jeżeli  uczeń  był  nieobecny  na  klasówce  lub

kartkówce,  otrzymuje „0” i powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w  terminie ustalonym
przez  nauczyciela. Jeśli uczeń nie przystąpi do napisania klasówki lub kartkówki, zapis w dzienniku elektronicznym „0”
zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną.),

r) uczeń,  który  nie  był  na  zajęciach,  ma  obowiązek  uzupełnienia  notatek  z  lekcji,  a  po  usprawiedliwionej  nieobecności,
trwającej  co najmniej tydzień,  uczeń ma  kilka dni na uzupełnienie zeszytu i  nadrobienie materiału,

s) punktualnie przychodzi na zajęcia,
t) uczy się na każdą lekcję,
u) jest aktywny i  kulturalny, pracuje indywidualnie i w grupie,
v) na lekcji języka polskiego nie używa wulgaryzmów,
w) ćwiczy umiejętności oratorskie, przygotowując wykłady, wystąpienia i inne zadania,
x) bierze udział w klasowych projektach edukacyjnych, wykonując wyznaczone zadania,
y) dokonuje samooceny podejmowanych działań;

2.NAUCZYCIELA

a) na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO i ogólnymi wymaganiami  przedmiotowymi oraz organizuje lekcję
dotyczącą warunków kontraktu przedmiotowego,

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
c) określa cele każdej lekcji,
d) z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada prace kontrolne i testy,
e) nie zadaje dłuższych prac domowych ( w tym wypowiedzi pisemnych) „ z lekcji na lekcję”, 
f) zapowiada kartkówki, które dotyczą trzech ostatnich lekcji,
g) w terminie  1 tygodnia ( w wyjątkowych przypadkach 2 tygodni) oddaje poprawione sprawdziany wraz ze wskazaniami ich 

korekty,
h) budując kartoteki  testów oraz gromadząc dane wynikające  z ewaluacji,  omawia wyniki  kontroli  testów i zadań wraz ze

wskazaniami do dalszej pracy,
i) podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian (test, kartkówka),
j) organizuje lekcje w szkole i poza szkołą , planuje i organizuje wycieczki dydaktyczne,
k) co najmniej pięć sekund czeka na odpowiedź pytanego ucznia,



l) tydzień  przed  zimową  i  letnią   klasyfikacją  wystawia  oceny  śródroczne,  a   miesiąc  przed  letnim  klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP podaje uczniom propozycje ocen rocznych,

m) sprawdza zeszyty co najmniej 1 raz w półroczu,
n) jest życzliwy i zawsze udziela uczniom pomocy w nauce,
o) dostosowuje sposób nauczania i oceniania ucznia do zaleceń PPP, jeśli takie zaistnieją,
p) udostępnia uczniom pakiet wymagań przedmiotowych i wyjaśnia je, a przed wprowadzeniem każdej nowej  formy 

wypowiedzi pisemnej podaje kryteria jej oceniania
q) dostosowuje wymagania do treści opinii i orzeczenia, jeśli uczeń takie posiada
r) integruje klasę, stosując zasadę równości i tolerancji.

PRZYWILEJE

1.UCZNIA

a) uczeń ma  prawo do poprawy każdej oceny (poza oceną z aktywności) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela,
nie później jednak niż w ciągu dwóch  tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym kryteria oceniania podczas poprawy
oceny nie zmieniają się,

b) ma prawo trzy razy w półroczu nie odrobić zadania domowego (Uwaga! Każdy następny brak zadania skutkuje przyznaniem
ujemnych punktów z zachowania. Zapis ten nie dotyczy wypracowań domowych, za których brak uczeń otrzymuje „0” i w
ciągu tygodnia zobowiązany jest do uzupełnienia pracy. Jeśli tego nie wykona, otrzymuje ocenę niedostateczną.),

c) zadanie  domowe  uczeń  może  poprawić,  wykonując  inne  zadanie  wskazane  przez  nauczyciela  w  ciągu  tygodnia  od
otrzymania oceny,

d) ma prawo do 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (Uwaga! Każdy następny brak skutkuje
przyznaniem ujemnych punktów z zachowania!)

e) może prosić o umotywowanie każdej wystawionej oceny,
f) ma prawo do sprawiedliwej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej z przeliczenia tzw. średniej ważonej,
g) ma prawo uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
h) ma prawo prosić nauczyciela o pomoc z nauce języka polskiego, jeśli była nieobecny na zajęciach lub nie zrozumiał tematu, 
i) ma prawo pisać i mówić w języku polskim,
j) może uczestniczyć w polonistycznych konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych, za co jest nagradzany oceną 

cząstkową najwyższą,
k) za aktywność na lekcji może być nagradzany „plusami” lub oceną pozytywną, zbierając plusy lub minusy gromadzi 

wskaźniki, umożliwiające wstawienie oceny z aktywności (6 „plusów=celujący, 6 „minusów” = niedostateczny).

2.NAUCZYCIELA

a) przeprowadzić niezapowiedzianą wejściówkę z ostatniej lekcji,
b) odpytywać uczniów na każdej lekcji z materiału podstawowego, a w szczególności z 3 ostatnich zagadnień,
c) oceniać prace ucznia w skali od 1 do 6,
d) oczekiwać od uczniów ewaluacji swoich działań,
e) wymagać od ucznia poprawiania pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy grupowej  tyle razy, ile jest to konieczne do 

osiągnięcia pełnego sukcesu w uzyskaniu umiejętności,
f) oczekiwać na lekcji współpracy i życzliwości ze strony uczniów, 
g) reagować na rażące łamanie prawa wewnątrzszkolnego.

 OCENIANIE, czyli zbieraj do koszyczków

1.Ustala się stałe wagi ocen:
Koszyk I – waga 8 – oceny za  osiągnięcia w konkursach (zdobycie tytułu laureata lub wyróżnienia) - etap szkolny ,
międzyszkolny, rejonowy i wojewódzki    
Koszyk II – waga 5 – oceny ze sprawdzianów i testów,  w tym ze  znajomości lektur, oceny z zadań wykraczających
ponad program
Koszyk III – waga 4 – oceny z dyktand, krótkich form wypowiedzi pisemnej i ustnej, dłuższych form wypowiedzi
pisemnych,  recytacji,  zadań oratorskich, prezentacji i autoprezentacji,  
Koszyk  IV –  waga  3  –  kartkówka,  odpowiedź  ustna,  wykonanie  poprawy  dyktanda  w  „Zeszycie  popraw”,
wypracowanie domowe, recytacja
Koszyk V –  waga  2  –  oceny z  wejściówek,  czytania,  krótkich  zadań domowych,  krótkich  zadań dodatkowych,
aktywności lekcyjnej, zeszytów przedmiotowych 

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów polonistycznych otrzymują  roczną ocenę celującą. Uczniowie  wyróżnieni w
konkursie  otrzymują ocenę bardzo dobrą.   Za  udział  bez sukcesu  nie   ma oceny,  ale  uczeń  zostaje  nagrodzony
pochwałą nauczyciela przedmiotu i zdobywa dodatnie punkty za zachowanie.  



Za co można otrzymać oceny, czyli formy sprawdzania wiedzy:

a) co najmniej 1 raz – odpowiedź ustna
b) co najmniej 1 raz -  czytanie
c) co najmniej 3 razy – sprawdzian z całego działu
d) co najmniej 2 razy – sprawdzian gramatyczny
e) co najmniej 4 razy – kartkówka
f)  co najmniej 2 razy -  dyktando
g) co najmniej 2 razy – zadanie domowe

i) co najmniej 1 raz  w ciągu roku – recytacja
j) co najmniej 1 raz w roku – umiejętności 
oratorskie
k) co najmniej 2 razy w roku – wejściówka
l) zawsze: aktywność, zadania dodatkowe dla 
chętnych, portfolo, prace pisemne, klasowe i 
szkole projekty edukacyjne itd.

Jakie można otrzymać oceny?
Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Ocena semestralna i roczna będzie ustalana według średniej 

ważonej. Do obliczania średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:

1=1,00           2=2,00            3=3,00            4=4,00           5=5,00           6=6,00

WYMAGANIA     

                                           poziomy wymagań

PODSTAWOWY                                            PONADPODSTAWOWY
                    dopuszczający    (41 - 50%)                                                  dobry (P + 70 - 87%)
                    dostateczny        (51 - 69%)                                               bardzo dobry (P + 88 - 95%)
                                                                                                               celujący ( P + 96% i więcej)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik nr 1 do kontraktu.

SKALA PROCENTOWA OBOWIĄZUJĄCA na testach/sprawdzianach/ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych:

Procent punktów Ocena wartości średnich
od 0% do 40% niedostateczny mniej niż 1,9
od 41% do 50% dopuszczający 1,9 – 2,69
od 51 % do 69% dostateczny 2,7 – 3,69
od 70% do 87 % dobry 3,7 – 4,69
od 88% do 95% bardzo dobry 4,7 – 5,29
powyżej 96% celująca co najmniej 5,30



SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na dyktandach: 0 bł. = cel, 1 bł. = bdb, 2 bł.= db, 3 bł. = dst, 4 bł. = dps, 5
bł. = ndst (interpunkcję ocenia się podobnie, kontrolując jednak znajomość zasady, zatem nieznajomość jednej zasady
obniża ocenę o jeden stopień)

SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na WEJŚCIÓWKACH: 6 pkt. = cel, 5 pkt=bdb, 4 pkt=db, 3 pkt=dst, 2
pkt=dps, 1 pkt=ndst

Program nauczania  :   
Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8, E. Horwath, G. Kiełb, A. Żegleń

Podręcznik:  
3. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń
4. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń

LEKTURY dla klasy 5b  w roku szkolnym 2018/2019

1. mity greckie (wrzesień)
2. Biblia (stworzenie świata)
3. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni (październik)
4. Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera (listopad)
5. Alfred Szklarski, Tomek w krainie kangurów (styczeń)
6. Bolesław Prus, Katarynka (marzec)
7. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny

 

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków kontraktu.

    
    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

           …………………..................                                                                                      ………………………….
                  podpis nauczyciela                                                                                                                                      podpis ucznia

    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

     …………………………………                                                                                         ………………………….
                 podpis rodzica                                                                                                                                               data

  



 KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
POMIĘDZY NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

Laurą Maciejewską      a      UCZNIAMI KLASY   4.  
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZKI

1.UCZNIA

a) zna poniżej wypisane zasady PSO, rozumie wymagania przedmiotowe  oraz warunki przedmiotowego kontraktu  i stosuje się
do  nich,

b) jest zawsze przygotowany do lekcji, ma zeszyt przedmiotowy, odpowiedni podręcznik i inne wskazane materiały,
c) systematycznie prowadzi „Zeszyt przedmiotowy”, „Zeszyt popraw” i inne wskazane notatki  
d) może być pytany na każdej lekcji,
e) bierze czynny udział w zajęciach, tych prowadzonych w szkole i  w tych prowadzonych w instytucjach współpracujących

(np. teatr, kino, studio radiowe itd.),
f) uczeń, który ewidentnie nie uczestniczy w zajęciach, może być zapytany o aktualnie omawiane fakty i otrzymuje ocenę za

pracę na lekcji, a ocena za pracę na lekcji nie podlega poprawie (Uwaga! Uczeń, który opuścił  więcej niż 50% lekcji, może
być nieklasyfikowany za półrocze lub rok szkolny!)

g) pracuje w grupie, dbając o końcowy efekt wyznaczonego zadania i sprawiedliwie realizując wyznaczone obowiązki,
h) notuje treść zadań domowych, odrabia je i umie efekty swojej pracy zaprezentować na lekcji,
i) w terminie do 1 tygodnia od momentu oddania  prac  wkleja sprawdzony i  podpisany przez  nauczyciela  oraz  rodziców

sprawdzian (dyktando, wejściówkę, kartkówkę, test) do „Zeszytu popraw” i dokonuje  jego korekty  zgodnie z zaleceniami
nauczyciela,

j) pisze klasowe dyktanda, ucząc się wskazanego zestawu wyrazów lub zasad
k) ćwiczy ortografię,  pisząc 5 razy  poprawnie każdy wyraz, w którym na dyktandzie, w pracy pisemnej, sprawdzianie zrobi

błąd w pisowni
l) obok poprawianego wyrazu wypisuje zasadę ortograficzną, jeśli taka istnieje,
m) poniżej z poprawianym wyrazem buduje 1 zdanie, 
n) czyta lektury wynikające z podstawy programowej oraz systematycznie rozlicza się ze znajomości ich treści,
o) pisze niezapowiedziane wejściówki (z ostatniego tematu)  oraz kartkówki (z 3 ostatnich tematów), sprawdziany i testy (np. z

działu, z umiejętności kluczowej)  zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz testy diagnostyczne,
p) ćwiczy wskazane w podstawie programowej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,
q) zalicza  te  testy,  dyktanda i  kartkówki,  na  których  był  nieobecny  (Uwaga!  Jeżeli  uczeń  był  nieobecny  na  klasówce  lub

kartkówce,  otrzymuje „0” i powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w  terminie ustalonym
przez  nauczyciela. Jeśli uczeń nie przystąpi do napisania klasówki lub kartkówki, zapis w dzienniku elektronicznym „0”
zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną.),

r) uczeń,  który  nie  był  na  zajęciach,  ma  obowiązek  uzupełnienia  notatek  z  lekcji,  a  po  usprawiedliwionej  nieobecności,
trwającej  co najmniej tydzień,  uczeń ma  kilka dni na uzupełnienie zeszytu i  nadrobienie materiału,

s) punktualnie przychodzi na zajęcia,
t) uczy się na każdą lekcję,
u) jest aktywny i  kulturalny, pracuje indywidualnie i w grupie,
v) na lekcji języka polskiego nie używa wulgaryzmów,
w) ćwiczy umiejętności oratorskie, przygotowując wykłady, wystąpienia i inne zadania,
x) bierze udział w klasowych projektach edukacyjnych, wykonując wyznaczone zadania,
y) dokonuje samooceny podejmowanych działań;

2.NAUCZYCIELA

a) na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO i ogólnymi wymaganiami  przedmiotowymi oraz organizuje lekcję
dotyczącą warunków kontraktu przedmiotowego,

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
c) określa cele każdej lekcji,
d) z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada prace kontrolne i testy,
e) nie zadaje dłuższych prac domowych ( w tym wypowiedzi pisemnych) „ z lekcji na lekcję”, 
f) zapowiada kartkówki, które dotyczą trzech ostatnich lekcji,
g) w terminie  1 tygodnia ( w wyjątkowych przypadkach 2 tygodni) oddaje poprawione sprawdziany wraz ze wskazaniami ich 

korekty,
h) budując kartoteki  testów oraz gromadząc dane wynikające  z ewaluacji,  omawia wyniki  kontroli  testów i zadań wraz ze

wskazaniami do dalszej pracy,
i) podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian (test, kartkówka),
j) organizuje lekcje w szkole i poza szkołą , planuje i organizuje wycieczki dydaktyczne,
k) co najmniej pięć sekund czeka na odpowiedź pytanego ucznia,



l) tydzień  przed  zimową  i  letnią   klasyfikacją  wystawia  oceny  śródroczne,  a   miesiąc  przed  letnim  klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP podaje uczniom propozycje ocen rocznych,

m) sprawdza zeszyty co najmniej 1 raz w półroczu,
n) jest życzliwy i zawsze udziela uczniom pomocy w nauce,
o) dostosowuje sposób nauczania i oceniania ucznia do zaleceń PPP, jeśli takie zaistnieją,
p) udostępnia uczniom pakiet wymagań przedmiotowych i wyjaśnia je, a przed wprowadzeniem każdej nowej  formy 

wypowiedzi pisemnej podaje kryteria jej oceniania
q) dostosowuje wymagania do treści opinii i orzeczenia, jeśli uczeń takie posiada
r) integruje klasę, stosując zasadę równości i tolerancji.

PRZYWILEJE

1.UCZNIA

a) uczeń ma  prawo do poprawy każdej oceny (poza oceną z aktywności) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela,
nie później jednak niż w ciągu dwóch  tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym kryteria oceniania podczas poprawy
oceny nie zmieniają się,

b) ma prawo trzy razy w półroczu nie odrobić zadania domowego (Uwaga! Każdy następny brak zadania skutkuje przyznaniem
ujemnych punktów z zachowania. Zapis ten nie dotyczy wypracowań domowych, za których brak uczeń otrzymuje „0” i w
ciągu tygodnia zobowiązany jest do uzupełnienia pracy. Jeśli tego nie wykona, otrzymuje ocenę niedostateczną.),

c) zadanie  domowe  uczeń  może  poprawić,  wykonując  inne  zadanie  wskazane  przez  nauczyciela  w  ciągu  tygodnia  od
otrzymania oceny,

d) ma prawo do 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (Uwaga! Każdy następny brak skutkuje
przyznaniem ujemnych punktów z zachowania!)

e) może prosić o umotywowanie każdej wystawionej oceny,
f) ma prawo do sprawiedliwej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej z przeliczenia tzw. średniej ważonej,
g) ma prawo uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
h) ma prawo prosić nauczyciela o pomoc z nauce języka polskiego, jeśli była nieobecny na zajęciach lub nie zrozumiał tematu, 
i) ma prawo pisać i mówić w języku polskim,
j) może uczestniczyć w polonistycznych konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych, za co jest nagradzany oceną 

cząstkową najwyższą,
k) za aktywność na lekcji może być nagradzany „plusami” lub oceną pozytywną, zbierając plusy lub minusy gromadzi 

wskaźniki, umożliwiające wstawienie oceny z aktywności (6 „plusów=celujący, 6 „minusów” = niedostateczny).

2.NAUCZYCIELA

a) przeprowadzić niezapowiedzianą wejściówkę z ostatniej lekcji,
b) odpytywać uczniów na każdej lekcji z materiału podstawowego, a w szczególności z 3 ostatnich zagadnień,
c) oceniać prace ucznia w skali od 1 do 6,
d) oczekiwać od uczniów ewaluacji swoich działań,
e) wymagać od ucznia poprawiania pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy grupowej  tyle razy, ile jest to konieczne do 

osiągnięcia pełnego sukcesu w uzyskaniu umiejętności,
f) oczekiwać na lekcji współpracy i życzliwości ze strony uczniów, 
g) reagować na rażące łamanie prawa wewnątrzszkolnego.

 OCENIANIE, czyli zbieraj do koszyczków

1.Ustala się stałe wagi ocen:
Koszyk I – waga 8 – oceny za  osiągnięcia w konkursach (zdobycie tytułu laureata lub wyróżnienia) - etap szkolny ,
międzyszkolny, rejonowy i wojewódzki    
Koszyk II – waga 5 – oceny ze sprawdzianów i testów,  w tym ze  znajomości lektur, oceny z zadań wykraczających
ponad program
Koszyk III – waga 4 – oceny z dyktand, krótkich form wypowiedzi pisemnej i ustnej, dłuższych form wypowiedzi
pisemnych,  recytacji,  zadań oratorskich, prezentacji i autoprezentacji,  
Koszyk  IV –  waga  3  –  kartkówka,  odpowiedź  ustna,  wykonanie  poprawy  dyktanda  w  „Zeszycie  popraw”,
wypracowanie domowe, recytacja
Koszyk V –  waga  2  –  oceny z  wejściówek,  czytania,  krótkich  zadań domowych,  krótkich  zadań dodatkowych,
aktywności lekcyjnej, zeszytów przedmiotowych 

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów polonistycznych otrzymują  roczną ocenę celującą. Uczniowie  wyróżnieni w
konkursie  otrzymują ocenę bardzo dobrą.   Za  udział  bez sukcesu  nie   ma oceny,  ale  uczeń  zostaje  nagrodzony
pochwałą nauczyciela przedmiotu i zdobywa dodatnie punkty za zachowanie.  



Za co można otrzymać oceny, czyli formy sprawdzania wiedzy:

a) co najmniej 1 raz – odpowiedź ustna
b) co najmniej 1 raz -  czytanie
c) co najmniej 3 razy – sprawdzian z całego działu
d) co najmniej 2 razy – sprawdzian gramatyczny
e) co najmniej 4 razy – kartkówka
f)  co najmniej 2 razy -  dyktando
g) co najmniej 2 razy – zadanie domowe

i) co najmniej 1 raz  w ciągu roku – recytacja
j) co najmniej 1 raz w roku – umiejętności 
oratorskie
k) co najmniej 2 razy w roku – wejściówka
l) zawsze: aktywność, zadania dodatkowe dla 
chętnych, portfolo, prace pisemne, klasowe i 
szkole projekty edukacyjne itd.

Jakie można otrzymać oceny?
Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Ocena semestralna i roczna będzie ustalana według średniej 

ważonej. Do obliczania średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:

1=1,00           2=2,00            3=3,00            4=4,00           5=5,00           6=6,00

WYMAGANIA     

                                           poziomy wymagań

PODSTAWOWY                                            PONADPODSTAWOWY
                    dopuszczający    (41 - 50%)                                                  dobry (P + 70 - 87%)
                    dostateczny        (51 - 69%)                                               bardzo dobry (P + 88 - 95%)
                                                                                                               celujący ( P + 96% i więcej)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik nr 1 do kontraktu.

SKALA PROCENTOWA OBOWIĄZUJĄCA na testach/sprawdzianach/ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych:

Procent punktów Ocena wartości średnich
od 0% do 40% niedostateczny mniej niż 1,9
od 41% do 50% dopuszczający 1,9 – 2,69
od 51 % do 69% dostateczny 2,7 – 3,69
od 70% do 87 % dobry 3,7 – 4,69
od 88% do 95% bardzo dobry 4,7 – 5,29
powyżej 96% celująca co najmniej 5,30



SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na dyktandach: 0 bł. = cel, 1 bł. = bdb, 2 bł.= db, 3 bł. = dst, 4 bł. = dps, 5
bł. = ndst (interpunkcję ocenia się podobnie, kontrolując jednak znajomość zasady, zatem nieznajomość jednej zasady
obniża ocenę o jeden stopień)

SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na WEJŚCIÓWKACH: 6 pkt. = cel, 5 pkt=bdb, 4 pkt=db, 3 pkt=dst, 2
pkt=dps, 1 pkt=ndst

Program nauczania  :   
Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8, E. Horwath, G. Kiełb, A. Żegleń

Podręcznik:  
5. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń
6. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń

LEKTURY dla klasy 4. w roku szkolnym 2018/2019

 
1. Rene Gościnny, Jean- Jacgues Sempe, Mikołajek i inne chłopaki (październik)
2. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa (listopad)
3. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (styczeń)
4. Charles Perrault, Kopciuszek (luty)
5. Aleksander Puszkin, O rybaku i rybce (marzec)
6. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród (kwiecień)
7. Carlo Collodi, Pinokio (maj)

 

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków kontraktu.

    
    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

           …………………..................                                                                                      ………………………….
                  podpis nauczyciela                                                                                                                                      podpis ucznia

    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

     …………………………………                                                                                         ………………………….
                 podpis rodzica                                                                                                                                               data

  



KONTRAKT PRZEDMIOTOWY
POMIĘDZY NAUCZYCIELEM JĘZYKA POLSKIEGO

Laurą Maciejewską      a      UCZNIAMI KLASY   6.  
Szkoły Podstawowej w Siedlisku na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZKI

1.UCZNIA

a) zna poniżej wypisane zasady PSO, rozumie wymagania przedmiotowe  oraz warunki przedmiotowego kontraktu  i stosuje się
do  nich,

b) jest zawsze przygotowany do lekcji, ma zeszyt przedmiotowy, odpowiedni podręcznik i inne wskazane materiały,
c) systematycznie prowadzi „Zeszyt przedmiotowy”, „Zeszyt popraw” i inne wskazane notatki  
d) może być pytany na każdej lekcji,
e) bierze czynny udział w zajęciach, tych prowadzonych w szkole i  w tych prowadzonych w instytucjach współpracujących

(np. teatr, kino, studio radiowe itd.),
f) uczeń, który ewidentnie nie uczestniczy w zajęciach, może być zapytany o aktualnie omawiane fakty i otrzymuje ocenę za

pracę na lekcji, a ocena za pracę na lekcji nie podlega poprawie (Uwaga! Uczeń, który opuścił  więcej niż 50% lekcji, może
być nieklasyfikowany za półrocze lub rok szkolny!)

g) pracuje w grupie, dbając o końcowy efekt wyznaczonego zadania i sprawiedliwie realizując wyznaczone obowiązki,
h) notuje treść zadań domowych, odrabia je i umie efekty swojej pracy zaprezentować na lekcji,
i) w terminie do 1 tygodnia od momentu oddania  prac  wkleja sprawdzony i  podpisany przez  nauczyciela  oraz  rodziców

sprawdzian (dyktando, wejściówkę, kartkówkę, test) do „Zeszytu popraw” i dokonuje  jego korekty  zgodnie z zaleceniami
nauczyciela,

j) pisze klasowe dyktanda, ucząc się wskazanego zestawu wyrazów lub zasad
k) ćwiczy ortografię,  pisząc 20 razy  poprawnie każdy wyraz, w którym na dyktandzie, w pracy pisemnej, sprawdzianie zrobi

błąd w pisowni
l) obok poprawianego wyrazu wypisuje zasadę ortograficzną, jeśli taka istnieje,
m) poniżej z poprawianym wyrazem buduje 2 zdania, 
n) czyta lektury wynikające z podstawy programowej oraz systematycznie rozlicza się ze znajomości ich treści,
o) pisze niezapowiedziane wejściówki (z ostatniego tematu)  oraz kartkówki (z 3 ostatnich tematów), sprawdziany i testy (itd. z

działu, z umiejętności kluczowej)  zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem oraz testy diagnostyczne,
p) ćwiczy wskazane w podstawie programowej formy wypowiedzi ustnej i pisemnej,
q) zalicza  te  testy,  dyktanda i  kartkówki,  na  których  był  nieobecny  (Uwaga!  Jeżeli  uczeń  był  nieobecny  na  klasówce  lub

kartkówce,  otrzymuje „0” i powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w  terminie ustalonym
przez  nauczyciela. Jeśli uczeń nie przystąpi do napisania klasówki lub kartkówki, zapis w dzienniku elektronicznym „0”
zostaje zamieniony na ocenę niedostateczną.),

r) uczeń,  który  nie  był  na  zajęciach,  ma  obowiązek  uzupełnienia  notatek  z  lekcji,  a  po  usprawiedliwionej  nieobecności,
trwającej  co najmniej tydzień,  uczeń ma  kilka dni na uzupełnienie zeszytu i  nadrobienie materiału,

s) punktualnie przychodzi na zajęcia,
t) uczy się na każdą lekcję,
u) jest aktywny i  kulturalny, pracuje indywidualnie i w grupie,
v) na lekcji języka polskiego nie używa wulgaryzmów,
w) ćwiczy umiejętności oratorskie, przygotowując wykłady, wystąpienia i inne zadania,
x) bierze udział w klasowych projektach edukacyjnych, wykonując wyznaczone zadania,
y) dokonuje samooceny podejmowanych działań;

2.NAUCZYCIELA

a) na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO i ogólnymi wymaganiami  przedmiotowymi oraz organizuje lekcję
dotyczącą warunków kontraktu przedmiotowego,

b) systematycznie przygotowuje się do lekcji,
c) określa cele każdej lekcji,
d) z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada prace kontrolne i testy,
e) nie zadaje dłuższych prac domowych ( w tym wypowiedzi pisemnych) „ z lekcji na lekcję”, 
f) zapowiada kartkówki, które dotyczą trzech ostatnich lekcji,
g) w terminie  1 tygodnia ( w wyjątkowych przypadkach 2 tygodni) oddaje poprawione sprawdziany wraz ze wskazaniami ich 

korekty,
h) budując kartoteki  testów oraz gromadząc dane wynikające  z ewaluacji,  omawia wyniki  kontroli  testów i zadań wraz ze

wskazaniami do dalszej pracy,
i) podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian (test, kartkówka),
j) organizuje lekcje w szkole i poza szkołą , planuje i organizuje wycieczki dydaktyczne,
k) co najmniej pięć sekund czeka na odpowiedź pytanego ucznia,



l) tydzień  przed  zimową  i  letnią   klasyfikacją  wystawia  oceny  śródroczne,  a   miesiąc  przed  letnim  klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP podaje uczniom propozycje ocen rocznych,

m) sprawdza zeszyty co najmniej 1 raz w półroczu,
n) jest życzliwy i zawsze udziela uczniom pomocy w nauce,
o) dostosowuje sposób nauczania i oceniania ucznia do zaleceń PPP, jeśli takie zaistnieją,
p) udostępnia uczniom pakiet wymagań przedmiotowych i wyjaśnia je, a przed wprowadzeniem każdej nowej  formy 

wypowiedzi pisemnej podaje kryteria jej oceniania
q) dostosowuje wymagania do treści opinii i orzeczenia, jeśli uczeń takie posiada
r) integruje klasę, stosując zasadę równości i tolerancji.

PRZYWILEJE

1.UCZNIA

l) uczeń ma  prawo do poprawy każdej oceny (poza oceną z aktywności) w terminie i formie wyznaczonej przez nauczyciela,
nie później jednak niż w ciągu dwóch  tygodni od daty otrzymania oceny, przy czym kryteria oceniania podczas poprawy
oceny nie zmieniają się,

m) ma prawo trzy razy w półroczu nie odrobić zadania domowego (Uwaga! Każdy następny brak zadania skutkuje przyznaniem
ujemnych punktów z zachowania. Zapis ten nie dotyczy wypracowań domowych, za których brak uczeń otrzymuje „0” i w
ciągu tygodnia zobowiązany jest do uzupełnienia pracy. Jeśli tego nie wykona, otrzymuje ocenę niedostateczną.),

n) zadanie  domowe  uczeń  może  poprawić,  wykonując  inne  zadanie  wskazane  przez  nauczyciela  w  ciągu  tygodnia  od
otrzymania oceny,

o) ma prawo do 3 razy w okresie zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (Uwaga! Każdy następny brak skutkuje
przyznaniem ujemnych punktów z zachowania!)

p) może prosić o umotywowanie każdej wystawionej oceny,
q) ma prawo do sprawiedliwej oceny klasyfikacyjnej, wynikającej z przeliczenia tzw. średniej ważonej,
r) ma prawo uczestniczyć w konsultacjach przedmiotowych, zajęciach wyrównawczych i rozwijających,
s) ma prawo prosić nauczyciela o pomoc z nauce języka polskiego, jeśli była nieobecny na zajęciach lub nie zrozumiał tematu, 
t) ma prawo pisać i mówić w języku polskim,
u) może uczestniczyć w polonistycznych konkursach i turniejach szkolnych i międzyszkolnych, za co jest nagradzany oceną 

cząstkową najwyższą,
v) za aktywność na lekcji może być nagradzany „plusami” lub oceną pozytywną, zbierając plusy lub minusy gromadzi 

wskaźniki, umożliwiające wstawienie oceny z aktywności (6 „plusów=celujący, 6 „minusów” = niedostateczny).

2.NAUCZYCIELA

h) przeprowadzić niezapowiedzianą wejściówkę z ostatniej lekcji,
i) odpytywać uczniów na każdej lekcji z materiału podstawowego, a w szczególności z 3 ostatnich zagadnień,
j) oceniać prace ucznia w skali od 1 do 6,
k) oczekiwać od uczniów ewaluacji swoich działań,
l) wymagać od ucznia poprawiania pracy pisemnej, wypowiedzi ustnej, pracy grupowej  tyle razy, ile jest to konieczne do 

osiągnięcia pełnego sukcesu w uzyskaniu umiejętności,
m) oczekiwać na lekcji współpracy i życzliwości ze strony uczniów, 
n) reagować na rażące łamanie prawa wewnątrzszkolnego.

 OCENIANIE, czyli zbieraj do koszyczków

1.Ustala się stałe wagi ocen:
Koszyk I – waga 8 – oceny za  osiągnięcia w konkursach (zdobycie tytułu laureata lub wyróżnienia) – etap szkolny ,
międzyszkolny, rejonowy i wojewódzki    
Koszyk II – waga 5 – oceny ze sprawdzianów i testów,  w tym ze  znajomości lektur, oceny z zadań wykraczających
ponad program
Koszyk III – waga 4 – oceny z dyktand, krótkich form wypowiedzi pisemnej i ustnej, dłuższych form wypowiedzi
pisemnych,  recytacji,  zadań oratorskich, prezentacji i autoprezentacji,  
Koszyk  IV –  waga  3  –  kartkówka,  odpowiedź  ustna,  wykonanie  poprawy  dyktanda  w  „Zeszycie  popraw”,
wypracowanie domowe, recytacja
Koszyk V –  waga  2  –  oceny z  wejściówek,  czytania,  krótkich  zadań domowych,  krótkich  zadań dodatkowych,
aktywności lekcyjnej, zeszytów przedmiotowych 

Uwaga! Laureaci i finaliści konkursów polonistycznych otrzymują  roczną ocenę celującą. Uczniowie  wyróżnieni w
konkursie  otrzymują ocenę bardzo dobrą.   Za  udział  bez sukcesu  nie   ma oceny,  ale  uczeń  zostaje  nagrodzony
pochwałą nauczyciela przedmiotu i zdobywa dodatnie punkty za zachowanie.  



Za co można otrzymać oceny, czyli formy sprawdzania wiedzy:

a) co najmniej 1 raz – odpowiedź ustna
b) co najmniej 1 raz -  czytanie
c) co najmniej 3 razy – sprawdzian z całego działu
d) co najmniej 2 razy – sprawdzian gramatyczny
e) co najmniej 4 razy – kartkówka
f)  co najmniej 2 razy -  dyktando
g) co najmniej 2 razy – zadanie domowe

i) co najmniej 1 raz  w ciągu roku – recytacja
j) co najmniej 1 raz w roku – umiejętności 
oratorskie
k) co najmniej 2 razy w roku – wejściówka
l) zawsze: aktywność, zadania dodatkowe dla 
chętnych, portfolo, prace pisemne, klasowe i 
szkole projekty edukacyjne itd.

Jakie można otrzymać oceny?
Ocenianie bieżące ma charakter cyfrowy w skali 1-6. Ocena semestralna i roczna będzie ustalana według średniej 

ważonej. Do obliczania średniej ważonej przyjmuje się wartości ocen cząstkowych:

1=1,00           2=2,00            3=3,00            4=4,00           5=5,00           6=6,00

WYMAGANIA     

                                           poziomy wymagań

PODSTAWOWY                                            PONADPODSTAWOWY
                    dopuszczający    (41 – 50%)                                                  dobry (P + 70 – 87%)
                    dostateczny        (51 – 69%)                                               bardzo dobry (P + 88 – 95%)
                                                                                                               celujący ( P + 96% i więcej)

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik nr 1 do kontraktu.

SKALA PROCENTOWA OBOWIĄZUJĄCA na testach/sprawdzianach/ustalaniu ocen śródrocznych i rocznych:

Procent punktów Ocena wartości średnich
od 0% do 40% niedostateczny mniej niż 1,9
od 41% do 50% dopuszczający 1,9 – 2,69
od 51 % do 69% dostateczny 2,7 – 3,69
od 70% do 87 % dobry 3,7 – 4,69
od 88% do 95% bardzo dobry 4,7 – 5,29
powyżej 96% celująca co najmniej 5,30



SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na dyktandach: 0 bł. = cel, 1 bł. = bdb, 2 bł.= db, 3 bł. = dst, 4 bł. = dps, 5
bł. = ndst (interpunkcję ocenia się podobnie, kontrolując jednak znajomość zasady, zatem nieznajomość jednej zasady
obniża ocenę o jeden stopień)

SKALA punktowa OBOWIĄZUJĄCA na WEJŚCIÓWKACH: 6 pkt. = cel, 5 pkt=bdb, 4 pkt=db, 3 pkt=dst, 2
pkt=dps, 1 pkt=ndst

Program nauczania  :   
Słowa z uśmiechem. Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8, E. Horwath, G. Kiełb, A. Żegleń

Podręcznik:  
7. Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń
8. Słowa z uśmiechem. Nauka o języku i ortografia. Klasa 5., E. Horwath, A. Żegleń

LEKTURY dla klasy 6. w roku szkolnym 2018/2019

 
1. C. L. Lewis, Opowieści z Narnii
2. R. Kosik, Feliks, Net i Nika
3. H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
4. J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
5. L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
6. R. Kipling, Księga dżungli

 

Obie strony zobowiązują się do przestrzegania warunków kontraktu.

    
    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

           …………………..................                                                                                      ………………………….
                  podpis nauczyciela                                                                                                                                      podpis ucznia

    Przyjęłam(-ąłem) do wiadomości

     …………………………………                                                                                         ………………………….
                 podpis rodzica                                                                                                                                               data

  




