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Przedmiotowy system oceniania                                               JULITA KRÓL 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA                         

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 

2. Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. 

3. Prace klasowe i sprawdziany semestralne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy takie 

prace, w ciągu dnia jedną. Nauczyciel planujący przeprowadzenie pracy klasowej wpisuje 

ołówkiem w dzienniku temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem. Podawany jest 

wówczas zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

4. Punkty uzyskane z prac pisemnych przeliczane są na stopnie wg następującej skali: 

ILOŚĆ PUNKTÓW OCENA SKRÓT 

100% Celujący- 6 cel 

99% - 91% Bardzo dobry- 5 bdb 

90% - 75% Dobry- 4 db 

74% - 50% Dostateczny- 3 dst 

49% - 30% Dopuszczający- 2 dop 

29% - 0% Niedostateczny- 1 ndst 

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi (rocznymi oraz końcowymi) z zajęć 

edukacyjnych są oceny ustalone w stopniach:  

stopień celujący – 6, 

stopień bardzo dobry – 5, 

stopień dobry – 4, 

stopień dostateczny – 3, 

stopień dopuszczający – 2, 

Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu: 

stopień niedostateczny – 1. 

6. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

uczniowie realizujący indywidualne programy edukacyjne są oceniani według zasad 

ogólnych zawartych w szkolnym systemie oceniania i przedmiotowych systemach 

oceniania. Prace klasowe, sprawdziany uczniów realizujących indywidualne programy 

edukacyjne oceniane są według następującej skali: 

75% punktów i wyżej – stopień celujący 

74% - 61% punktów  – stopień bardzo dobry 

60% - 51% punktów  – stopień dobry 

50% - 31% punktów  – stopień dostateczny 
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30% - 15% punktów  – stopień dopuszczający 

14% punktów i niżej  – stopień niedostateczny 

Uczniowie realizujący indywidualny program edukacyjny dla uczniów 

z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym oceniani są według zasad 

przyjętych w tych programach.  

7. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym  

z nauczycielem. Powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty oddania prac. 

8. Jeżeli nieobecność ucznia była spowodowana inną przyczyną niż np. choroba lub trudna 

sytuacja losowa, uczeń pisze pracę na następnej lekcji po powrocie do szkoły. 

9. Nauczyciel sprawdza prace klasowe w ciągu dwóch tygodni. 

10. W ciągu semestru uczeń może poprawić ocenę niesatysfakcjonującą z  pracy klasowej. 

Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej. 

Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji  

o ocenach. 

11. Krótkie sprawdziany (kartkówki), odpowiedzi ustne nie muszą być zapowiadane i mogą 

obejmować materiał  z 3 ostatnich lekcji lub z pracy domowej. 

12. Ocen z prac domowych, odpowiedzi ustnych, kartkówek się nie poprawia. 

13. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji  

(nie dotyczy to prac klasowych).  

14. Nieprzygotowanie zgłasza się na początku lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji 

rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy 

potrzebnych do lekcji. 

15. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 

16. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia. 

17. Przy wystawianiu oceny za pierwszy semestr oraz oceny rocznej w pierwszej 

kolejności są brane pod uwagę oceny z prac klasowych i oceny im równoważne 

(wyróżnione czerwonym kolorem), a następnie pozostałe oceny. 

18. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkiem ucznia. Zeszyt powinien być 

estetyczny i czytelny oraz posiadać komplet notatek i prac domowych, a ponieważ zeszyt 

może znacznie pomóc uczniowi w powtórzeniach i własnej pracy może być oceniany  

19.  W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazaną 

partię materiału w terminie ustalonym z nauczycielem 

II. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów 

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się poprzez ocenę następujących form aktywności 

uczniów: 
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1. prace klasowe, sprawdziany, 

2. kartkówki, 

3. odpowiedzi ustne, 

4.  zadania domowe, 

5. prace długoterminowe, projekty, referaty czy prezentacje w Power Point 

6. obserwacja ucznia, np. 

a) przygotowanie do lekcji, 

b) praca w grupie,  

c) aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji – poprawność 

działania, logika argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych 

rozwiązań);  

d) zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca (głównie w sferze postaw).  

V. Kryteria oceny semestralnej i rocznej 

1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień przed terminem 

klasyfikacji semestralnej (rocznej). 

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz 

wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją. 

4. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku. 

5. Wszystkie sprawy sporne, nieujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz 

rozporządzeniami MEN. 

Ocena Umiejętności i aktywność Wiedza 

Celująca 

Uczeń: 

 inicjuje dyskusje na określony temat 

 przedstawia własne (racjonalne) koncepcje 

rozwiązań, działań, przedsięwzięć 

 systematycznie wzbogaca swoją wiedzę 

i umiejętności, dzieli się nimi z grupą 

 odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia 

określonych działań 

 wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do 

omawianych zagadnień 

 argumentuje własne poglądy, posługując się 

wiedzą pozaprogramową 

 odnosi sukcesy w rywalizacji 

pozaszkolnej/pozalekcyjnej w konkursach, 

których tematyka pokrywa się z treściami 

kształcenia realizowanymi na zajęciach edukacji 

dla bezpieczeństwa. 

 

Uczeń zdobył wiedzę 

wykraczającą poza 

zakres programu 

nauczania lub uczeń 

opanował wszystkie 

treści programu w 

100%. 
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Bardzo  

dobra 

Uczeń:  

 sprawnie korzysta z wszystkich dostępnych 

źródeł informacji 

 samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy 

postawione przez nauczyciela 

 jest aktywny na lekcjach i uczestniczy w 

zajęciach pozalekcyjnych z zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa (zawody, konkursy) lub 

zajęciach pozaszkolnych o specyfice zbliżonej 

do przedmiotu 

 bezbłędnie wykonuje działania ratownicze, 

koryguje błędy kolegów, odpowiednio 

wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze 

 sprawnie wyszukuje w różnych źródłach 

informacje o sposobach alternatywnego działania 

(także doraźnego) 

 umie pokierować grupą rówieśników 

Uczeń opanował 

wszystkie treści 

programu i sprawnie 

wykorzystuje wiedzę 

z innych przedmiotów 

do wykonywania zadań 

z zakresu edukacji 

dla bezpieczeństwa. 

Dobra 

Uczeń:  

 samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł 

informacji  

 poprawnie rozumuje w kategoriach 

przyczynowo-skutkowych 

 samodzielnie wykonuje typowe zadania o 

niewielkim stopniu złożoności 

 podejmuje wybrane zadania dodatkowe 

 jest aktywny na lekcjach 

 poprawnie wykonuje działania ratownicze, umie 

dobrać sprzęt i środki ratownicze do rodzaju 

obrażenia/zranienia 

Uczeń opanował 

wszystkie podstawowe 

treści programu oraz 

niektóre treści 

ponadpodstawowe. 

Dostateczna 

Uczeń: 

 pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje 

podstawowe źródła informacji 

 samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie 

zajęć 

 przejawia przeciętną aktywność 

 potrafi podjąć działania podnoszące własne 

bezpieczeństwo 

Uczeń opanował 

podstawowe treści 

programu, pozwalające  

na podejmowanie 

działań ratowniczych 

i zabezpieczających. 
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Dopuszczająca 

Uczeń: 

 z pomocą nauczyciela wykonuje proste zadania  

 opanował najbardziej elementarne umiejętności 

z zakresu przedmiotu 

Uczeń ma braki w 

wiedzy, które jednak nie 

uniemożliwiają dalszej 

edukacji i mogą zostać 

usunięte. 

Niedostateczna 

Uczeń: 

 nie potrafi wykonać najprostszych poleceń, 

wymagających zastosowania elementarnych 

umiejętności 

Uczeń wykazuje braki 

w wiedzy, które 

uniemożliwiają dalszą 

edukację w zakresie 

przedmiotu. 

 

 


