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Zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa został opracowany na podstawie
programu o numerze 17/ILO/2012.
WYPOSAŻENIE UCZNIA – obowiązkowe na każdej lekcji
 Podręcznik (dopuszcza się jeden podręcznik na ławkę);
 Zeszyt przedmiotowy;
 Teksty i inne materiały zadawane na bieżąco (m.in. maseczka do sztucznego
oddychania, środki opatrunkowe)

PROWADZENIE ZESZYTU
 W zeszycie muszą znajdować: tematy lekcyjne z datą, notatki, zadania
domowe;
 Notatki w większości uczniowie wykonują samodzielnie;
 Zeszyt podlega wyrywkowej kontroli w czasie okresu i na koniec każdego
okresu; Nauczyciel ma prawo wpisać ocenę za prowadzenie zeszytu
przedmiotowego. Ocena ta jest wliczana do średniej ocen.
 Zadania domowe należy wykonywać odręcznie. Wklejanie do zeszytu
wydruku jest równoznaczne z brakiem zadania domowego. Uczeń
zobowiązany jest do opanowania treści zadania domowego;
 Wszelkie braki wynikające np. z nieobecności na lekcji należy uzupełnić do
następnej lekcji.

WERYFIKACJA WIEDZY I UMIEJETNOŚCI
 Na lekcjach EDB stosowane są następujące formy sprawdzania postępów w
nauce: sprawdzian wiadomości (również
praktyczne), kartkówka,
indywidualna odpowiedź, zadanie domowe, praca na lekcji, aktywność,
referat, uczniowskie projekty edukacyjne;

 Ocena okresowa (roczna) jest wystawiana za pracę w całym okresie (roku
szkolnym). Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen
cząstkowych;
 Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku przygotowania się do lekcji.
 Nieuzyskanie oceny obowiązkowej w terminie wyznaczonym
nauczyciela skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny niedostatecznej;

przez

 W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za I okres, uczeń
zobowiązany jest do zaliczenia materiału w ciągu 2 miesięcy od momentu
klasyfikacji. Formę i zakres materiału do zaliczenia ustala indywidualnie do
każdego ucznia nauczyciel.
 Sprawdzian wiadomości
 Zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem po większej partii
materiału;
 Termin jest nieprzekładalny;
 Jeśli w wyznaczonym terminie lekcja wypadnie z przyczyn
niezależnych, sprawdzian zostaje automatycznie przeniesiony na
następną lekcję;
 Uczniowie
nieobecni
na
sprawdzianie
mają
obowiązek
napisania/zaliczenia go w okresie 2 tygodni po powrocie do
szkoły.
W
wyjątkowych
sytuacjach,
po
wcześniejszym
uzgodnieniu, nauczyciel może wyrazić zgodę na inny termin
zaliczenia sprawdzianu.
 Kartkówka/odpowiedź indywidualna
 Są niezapowiedziane i możliwe na każdej lekcji;
 Obejmują zakres 3 ostatnich tematów lekcyjnych (wyjątek – w
przypadku wcześniejszego zapowiedzenia może objąć większą część
materiału).
 Zadania domowe
 Zadania domowe są obowiązkowe i stanowią integralną część lekcji;
 Brak zadania należy zgłosić przed lekcją nauczycielowi (patrz niżej);
 Brak zadania należy niezwłocznie uzupełnić (do następnej lekcji) –
brak uzupełnienia zadania skutkuje oceną niedostateczną;

 Nieobecność na lekcji nie zwalnia z obowiązku odrobienia zadania
domowego;

POPRAWIANIE OCEN
 Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pisemnego/praktycznego sprawdzianu.
O poprawie pozostałych ocen decyduje nauczyciel;
 Wyższa ocena z poprawy jest wpisywana do dziennika (niższa nie jest liczona
do średniej);
 Poprawa oceny jest możliwa w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników
sprawdzianu. Jeśli uczeń nie przystąpi do poprawy w wyznaczonym terminie traci
do niej prawo;
 Jeśli uczeń zostanie przyłapany na oszukiwaniu w trakcie sprawdzianu uzyskuje
automatycznie ocenę niedostateczną i traci prawo do jego poprawy;
 Są tylko 2 terminy sprawdzianu: właściwy i poprawkowy; nieobecność na
pierwszym terminie powoduje, że uczeń ma już tylko jedną możliwość jego
zaliczenia w czasie terminu poprawkowego. Wyjątek stanowią dłuższe
usprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole;
NIEPRZYGOTOWANIE DO LEKCJI
 Nieprzygotowanie do lekcji tzn. brak zadania domowego, brak podręcznika,
zeszytu, innych materiałów obowiązkowych na lekcji, nie nauczenie się;
 Fakt braku przygotowania należy zgłosić nauczycielowi zaraz na początku
lekcji;
 Każdy ma prawo do 1 „nieprzygotowania” w okresie (nie obowiązuje na
sprawdzianach, zapowiedzianych kartkówkach, powtórzeniach materiału).
 Wszelkie braki niezgłoszone jako „nieprzygotowanie” na początku lekcji
skutkują ocenami niedostatecznymi.

SKALA PUNKTOWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
 Przy ocenianiu prac pisemnych obowiązuje przeliczanie na ocenę zgodnie z
następującą skalą:
100 %

celujący

Od 90 % do 99 %

bardzo dobry

Od 70 % do 89 %

dobry

Od 50 % do 69 %

dostateczny

Od 30 % do 49 %

dopuszczający

Poniżej 30 %

niedostateczny;

 Obowiązuje następująca hierarchia ważności ocen
 Oceny ze sprawdzianów
 Oceny z kartkówek
 Oceny z odpowiedzi indywidualnych
 Aktywność ucznia na lekcji
 Referaty, zadania domowe, inne;
 Osiągnięte sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz
udokumentowany stały wolontariat wpływają na podwyższenie oceny.
Na lekcjach (zwłaszcza na pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności)
uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń służących
do komunikacji. Wyciągnięcie tego typu urządzeń jest równoznaczne ze ściąganiem
i powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
W SPRAWACH NIE UNORMOWANYCH W ZASADACH OCENIANIA
PRZEDMIOTOWEGO Z EDB NALEŻY STOSOWAĆ STATUT SZKOŁY

