
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE 

 

1. PZO jest zgodny z wewnątrzszkolnym ocenianiem. 
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców 

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających                                  
z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) 
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania. 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w okresie minimum trzy oceny 
cząstkowe z informatyki, w przeciwnym razie może być 
nieklasyfikowany. 

5. Termin zwrotu ocenionych kartkówek nie może być dłuższy niż 2 tygodnie (10 dni 
roboczych, a w uzasadnionych przypadkach dłuższy np. nieobecność nauczyciela). 

6. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) uczeń ma prawo 
być nieoceniany, zasady uzupełnienia braków wiedzy ustala z nauczycielem. 

7. Nieprzygotowanie do lekcji (tzw. „enki”) należy zgłosić nauczycielowi w sali 
lekcyjnej, bezpośrednio po sprawdzeniu obecności. Przysługujące uczniowi 
nieprzygotowanie do lekcji nie zwalnia go z pracy na lekcji. Uczeń ma prawo do 
jednokrotnego w ciągu okresu nieprzygotowania się do lekcji (np. brak 
zeszytu, podręcznika itp.). Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje ocenę 
niedostateczną. 

8. Aktywność na lekcji nagradzana jest plusami lub minusami (5 plusów – ocena 
celująca, 5 minusów – ocena niedostateczna). 

9. Przy ocenianiu pracy na zajęciach nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne 
ucznia oraz zalecenia z Poradni PP. 

 
Narzędzia, częstotliwość pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 

 

1. Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich 
zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań 
grupowych).  

2. Zwracana będzie uwaga nie tylko na efekt finalny w postaci gotowej pracy 
(rysunku, tekstu, strony internetowej itp.), lecz także na rzetelność i dokładność 
jej wykonania, zgodnie z założeniem i celem lekcji oraz wkład pracy ucznia                         
i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.  

3. Ważnym elementem jest także zaobserwowanie, czy uczeń potrafi wykorzystywać 
zdobytą umiejętność w innych sytuacjach, niezwiązanych z danym tematem. 

4. Podczas całego cyklu nauczania sporadycznie uczniowie będą oceniani również 
tradycyjną metodą pisemną (kartkówka). Celem tego typu oceniania będzie 
sprawdzenie zrozumienia oraz opanowania podstawowych pojęć informatycznych. 

5. Ponieważ umiejętności zdobywane na informatyce są w większości praktyczne, 
oceniane będzie przede wszystkim zastosowanie przez uczniów poszczególnych 
umiejętności podczas wykonywania zadanych prac, wykorzystywanie metod 
algorytmicznych przy rozwiązywaniu problemów.  



6. Uczeń będzie otrzymywać krótką, rzeczową informację zwrotną, dotyczącą 
bezpośrednio jego pracy. 

7. Pomiar osiągnięć uczniów może obejmować inne formy np. udział w konkursach 
informatycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, prezentacje 
multimedialne, a także aktywność na lekcji. 

Kryteria oceny półrocznej 

1. Uczeń oceniany jest w skali stopniowej od 1 do 6. 
2. Waga ocen: 

 Waga 

Praca dodatkowa, zadania dla chętnych 2 

Aktywność na lekcji 1 

Zeszyt 1 

Nieprzygotowanie do lekcji 1 

Konkurs 1–4 

Praca w grupie 1 

Ćwiczenia i zadania wykonywane 
podczas lekcji (w zależności od trudności 
ćwiczeń) 

 
1–3 

Kartkówki 1–2 

 
3. Podczas nauki zdalnej wszystkie oceny mają wagę 1. 
4. Ocena śródroczna czy roczna jest średnią ważoną z ocen cząstkowych.  
5. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu całego roku. 
6. Przy wystawieniu oceny śródrocznej nauczyciel uwzględnia możliwości 

intelektualne ucznia oraz zalecenia PPP. 
7. O przewidywanej ocenie śródrocznej (rocznej) uczeń zostaje poinformowany 

miesiąc przed wystawieniem stopnia. 
8. Na 30 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rodzice zostaną 

poinformowani o propozycjach oceny niedostatecznej. Ocena ta nie jest 
ostateczna. Może ona ulec zmianie w zależności od osiągnięć ucznia podczas 
miesiąca zajęć, który jeszcze zostaje. Uczeń ma prawo poprawić 
proponowaną ocenę niedostateczną w sposób ustalony z nauczycielem. 

9. Uczeń może otrzymać ocenę wyższą niż proponowana w sposób ustalony 
z nauczycielem zgodny z procedurami zawartymi w Statucie Szkoły. 

10. Sprawy sporne nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WO oraz 
rozporządzeniami MEiN. 



Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach 

1. Szczegółowe wymaganie z przedmiotu w zakresie wiadomości i umiejętności są 

uczniom przedstawiane na bieżąco na lekcjach. 

2. Każda ocena jest jawna i uzasadniona. 
3. Oceny zdobywane przez uczniów są odnotowywane na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym. 
4. Prace uczniów są w miarę możliwości zapisywane na komputerach i dostępne do 

wglądu przez rodzica i ucznia do końca roku szkolnego. Kartkówki są 
przechowywane i dostępne do wglądu przez rodzica i ucznia do końca roku 
szkolnego. Uczeń może wykonać zdjęcie swojej pracy po uzgodnieniu                             
z nauczycielem. 

5. Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami w czasie konsultacji nauczyciela 
(w wyznaczonym terminie). 

6. O zagrożeniu oceną niedostateczną rodzice zostaną poinformowani na miesiąc 
przed radą klasyfikacyjną. 

7. Nauczyciel może poinformować wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach 
ucznia lub o sytuacji, wymagającej jego zdaniem interwencji. 

Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania 

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki podlegają ewaluacji na koniec roku 

szkolnego. 


