
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY I - III SP 

 
nauczyciel: s. Wioleta Chuda 

 

 Przedmiotowe Zasady Oceniania z religii są integralną częścią Wewnątrzszkolnych 

Zasad Oceniania zawartych w Statucie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii 

Rzymskiej w Poznaniu. Wszystkie sprawy nie ujęte w PZO będą rozstrzygane zgodnie  

z WZO. 

I. Przedmiot oceniania: 

1) Wiadomości 

2) Umiejętności 

3) Postawa (zaangażowanie ucznia) 

 

II.  Formy oceniania: 

- odpowiedzi ustne  

- znajomość Małego Katechizmu  

- aktywność 

- praca na lekcji ( m.in. śpiew pieśni, niewerbalne wytwory, np. rysunek)  

- zadania domowe  

- zeszyt ćwiczeń  

 

III.  Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne stosuje się według skali:  

-celujący (6)  

-bardzo dobry (5)  

-dobry (4)  

-dostateczny (3)  

-dopuszczający (2)  

-niedostateczny (1) 

 

IV. Przygotowanie do poszczególnych katechez: uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu 

ćwiczeń na  każdą katechezę; jego brak jest jednoznaczny z nieprzygotowaniem do lekcji (-).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI ZDALNEJ 

 

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformę G Suite  

w serwerze Google, w domenie urszulankipoznan.pl. Materiały udostępniane są raz w 

tygodniu. 

2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie 

ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu 

poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.  

3.Uczniowie wykorzystują podręcznik i zeszyt ćwiczeń do wykonywania zadań. 

4.Każda lekcja zawiera treści, które uczeń może wykonać samodzielnie, używając podręcznik 

i zeszyt ćwiczeń. 

5.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie  

i terminie.  

6.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej  

z nauczycielem.  

7.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe dla 

chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz 

aktywność ucznia.  

8.W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych uwzględnia się dostosowania 

wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

9.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami  

w Statucie Szkoły. 

 


