
Przedmiotowy System Oceniania z Etyki 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu 

 
Etyka jest przedmiotem wychowawczym organizowanym w szkole na życzenie rodziców. Jest 

przedmiotem dodatkowym, w momencie deklaracji udział w tych lekcjach staje się 
obowiązkowy dla ucznia. Uczęszczanie na etykę nie wyklucza możliwości udziału w zajęciach 
z religii.  

 
Zasady oceniania 
Nauczyciel do 15 września każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów z PSO z etyki. 
Informacja ma postać ustną i dotyczy: 
- wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, 
- kryteriów oceniania, 
- form i narzędzi sprawdzania wiadomości i umiejętności, 
- częstotliwości sprawdzania i oceniania, 
- zasady wystawiania ocen semestralnych i rocznych, 
- zasady poprawiania ocen, 
Nauczyciel odnotowuje informacje o zapoznaniu uczniów z PSO z etyki w e- dzienniku  

W klasach I-III 
Ocenie podlega aktywność uczniów w czasie zajęć, zaangażowanie w wykonywane zadania, 
pilność, prace domowe (prace plastyczne, literackie), prace wykonywane w czasie lekcji 
(scenki dramowe, prace plastyczne). 
Zasady pracy 
- uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na lekcje, posiadania zeszytu oraz 
przyborów szkolnych. Nie krytykuje i nie ocenia poglądów innych, nie jest także oceniany za 
swoje poglądy przez nauczyciela. Z szacunkiem odnosi się do pozostałych członków grupy. 
- za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „plus”. Otrzymanie trzech „plusów” jest 
równoznaczne z oceną bardzo dobrą. 
- uczeń może otrzymać „minus” za brak pracy domowej, brak zeszytu i przyborów oraz za 
lekceważenie zadań, a także za rażące naruszanie zasady szacunku wobec innych członków 
grupy. Otrzymanie trzech „minusów” jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 
- za prace domowe uczeń oceniany jest według skali ocen 1-6. 
- nie podlega ocenie talent plastyczny, muzyczny i literacki. Prace powinny dowodzić 
zrozumienia przez dziecko przekazywanych treści. 

 
W klasach IV - VIII 
Ocenie podlega: 

• aktywne uczestniczenie w lekcji 
• wypowiedzi ustne 
• wypowiedzi pisemne 
• przygotowanie materiałów do lekcji 
• przygotowanie argumentów do dyskusji 
• prowadzenie zeszytu 
• prace domowe 
• prezentacje 



• prace dodatkowe 
 
Ocena jest przedstawiana w formie cyfrowej. 

 
Zadania domowe 
1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. 
2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej 
wykonaniem. 
3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej. 
4. Znak graficzny, tzw. „parafka” oznacza, że nauczyciel sprawdził wykonanie pracy, ale nie 
sprawdził jej zawartości merytorycznej. 
5. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela symbolem „bz”, 
który oznacza brak zadania domowego. 
6. Uczeń ma możliwość poprawienia oceny z zadania domowego w terminie wyznaczonym 
przez nauczyciela. 
Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej: 
- właściwa treść zadania 
- wykonanie i estetyka 

 
Poza powyższymi ocenami stosowane są również plusy, głównie za aktywność na zajęciach i 
niektóre prace domowe, oraz minusy za nieprzygotowanie do lekcji lub niepodjęcie zadań 
obowiązkowych poleconych przez nauczyciela. Pięć plusów stanowi ocenę bardzo dobrą a 
pięć minusów ocenę niedostateczną. Dla uczniów posiadających opinie z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej kryteria są dostosowywane do ich poziomu umiejętności 
możliwości. 
Jak poprawić ocenę okresową/roczną? Uczeń musi uzupełnić zaległe prace lub poprosić o 
wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
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