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Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Konwencja o prawach dziecka. 

3. Ustawa z 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.59. 

4. Ustawa z 14.12.2016r. Prawo Oświatowe. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo 

Oświatowe. Dz.U. z 11.01.2017r., poz.60. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.01.2017r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dz.U. z 27.01.2017r., poz.170  

ze zmianami. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z 24.02.2017r., poz.356. 

7. Rozporządzenie MEN z 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dz.U. z 16.08.2017r., poz.1534. 

8. Rozporządzenie MEN z 09.08.2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

Dz.U. z 25.08.2017r., poz.1591. 

9. Rozporządzenie MEN z 28.08.2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach. Dz.U. z 31.08.2017r., poz.1643. 

10. Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku. 

 Celem nauczania etyki jest stopniowe wprowadzanie uczniów w świat wartości, 
zachęta do poszukiwania, odkrywania oraz pielęgnowania wartości w sobie i w świecie oraz 
przygotowanie podstaw pod krytyczne myślenie, zachęta do „filozofowania”, kształtowanie 
postaw i świadomości istnienia pewnych zagadnień, problemów, zasad. Przedmiotem oceny 
są szczególnie osiągnięte umiejętności. Ocenianie pełni tu głównie rolę motywującą i 
informacyjną, a mniej różnicującą czy selekcjonującą, pobudza uczniów do systematycznej 
pracy i rozwoju, rozwija poczucie odpowiedzialności za osobiste postępy, wdraża uczniów do 
samooceny i umiejętności planowania i poznania siebie.  
 Ocenie podlega zakres wiedzy, jak również nabywanie określonych umiejętności.  



Uczeń nie jest oceniany ze względu na rodzaj zajmowanej postawy ani za przekonania i 
poglądy religijne czy moralne.  

Na zajęciach ocenie podlega:  

• aktywne uczestniczenie w lekcji, 

• wypowiedzi ustne,  

• wypowiedzi pisemne,  

• przygotowanie materiałów do lekcji,  

• przygotowanie argumentów do dyskusji,  

• prowadzenie zeszytu,  

• prace domowe,  

• sprawdziany, 

• prezentacje,  

• prace dodatkowe. 
 
Oceny bieżące, oceny klasyfikacji śródrocznej i rocznej w klasach IV – VII ustala się w 
stopniach wg następującej skali:   

 Lp. Nazwa oceny Skrót nazwy Ocena  cyfrowa 

1. celujący cel. 6 

2. bardzo dobry bdb. 5 

3. dobry db. 4 

4. dostateczny dst. 3 

5. dopuszczający dop. 2 

6 niedostateczny ndst. 1 

Wymagania na ocenę:  

● celującą – aktywny udział we wszystkich lekcjach, samodzielne przygotowanie 

prezentacji/projektu, wzorowe prowadzenie zeszytu, posługiwanie się ze zrozumieniem 

elementarnymi pojęciami z zakresu etyki, systematyczne przygotowanie do lekcji 

 ● bardzo dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, czynny udział w 

zajęciach/dyskusjach, posługiwanie się ze zrozumieniem elementarnymi pojęciami z zakresu 

etyki/filozofii, wzorowe prowadzenie zeszytu, odrobione prace domowe, 

● dobrą – systematyczne przygotowanie do lekcji, częsty udział w dyskusjach, rozumienie 

elementarnych pojęć z zakresu etyki/filozofii, dobrze prowadzony zeszyt, odrobione prace 

domowe,  

● dostateczną – rozumienie omawianych zagadnień, sporadyczny udział w dyskusjach, 

prowadzenie zeszytu,  

● dopuszczającą – bierny udział w lekcjach, prowadzenie zeszytu,  

● niedostateczną – niespełnienie powyższych warunków.  

Ocenianie na poszczególne oceny zależy od procentowego zdobycia punktów przez ucznia i 
przedstawia się następująco:  
0 - 32% - ndst.;  
33 - 49% - dop;  



50 - 74% - dst;  
75 - 86% - db; 
87 -95% - bdb; 
96 - 100% - cel. 

Poza powyższymi ocenami stosowane są również „plusy”, głównie za aktywność na lekcji i 
niektóre prace domowe, oraz „minusy” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej 
lub niepodjęcie działań obowiązkowych poleconych przez nauczyciela (trzy „plusy” stanowią 
ocenę celującą,  zaś trzy „minusy” - ocenę niedostateczną).  

Uczeń ma prawo poprawić dopuszczającą i niedostateczną ocenę z pracy klasowej, 
sprawdzianu i kartkówki w terminie ustalonym z nauczycielem, nie dłuższym niż dwa 
tygodnie po omówieniu wyników pracy. Oceny z Uczeń musi uzupełnić zaległe prace, zaliczyć 
sprawdziany lub poprosić o wyznaczenie prac dodatkowych i odrobić je w terminie 
ustalonym przez nauczyciela.  
Do dziennika elektronicznego wpisuje się dwie oceny: pierwszą i drugą uzyskaną z poprawy. 

 Dla ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
dostosowuje się wymagania edukacyjne wg zaleceń  poradni z uwzględnieniem ogólnych 
wskazań zawartych w opinii lub orzeczeniu.   

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest wynikiem średniej ocen cząstkowych. 

Agnieszka Trętowska, Anna Merchel 


