PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach
1. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów i rodziców o zasadach
oceniania śródrocznego i rocznego oraz o wymaganiach edukacyjnych wynikających z
realizowanego programu nauczania, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
uczniów.
2. Przedmiotem oceny z edukacji dla bezpieczeństwa są wiadomości, umiejętności praktyczne
oraz postawa ucznia i jego aktywność.
3. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych WZO (dostępne na
stronie internetowej szkoły).
4. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć , za co i jaką ocenę otrzymał.
Ocenie podlegają:
a. sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale,
zapowiedziane tydzień wcześniej i z podanym zakresem,
b. kartkówki,
c. praca na lekcji – wypowiedzi ustne, praca w grupie oraz ćwiczenia indywidualne,
d. aktywność, jakość i efektywność pracy na lekcji (za 3 plusy - ocena bdb, za 3 minusy
- ocena ndst),
e. prace domowe.
f. prace nieobowiązkowe wykraczające poza przewidywane wymagania,
g. osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych obejmujących zakres
przedmiotu,
h. prowadzenie zeszytu, za zaległe nieodrobione prace domowe uczeń otrzymuje ocenę
niedostateczną,
i.
odpowiedzi ustne
j.
prezentacja multimedialna
5. Uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt przedmiotowy. W razie nieobecności powinien
mieć uzupełnione notatki na drugą lekcję od moment u powrotu do szkoły. Zeszyt
przedmiotowy jest obowiązkowy i może być oceniany jeden raz w ciągu semestru.
Na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają:
- poprawność i systematyczność w zapisie notatek,
- walory estetyczne, zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat,
opracowania graficzne, zadania domowe,
brak zeszytu przedmiotowego zostaje odnotowany jako „minus”- nieprzygotowanie do lekcji.
6. Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji z 3 ostatnich tematów.
7. Uczeń może raz w półroczu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji.
8. O każdym sprawdzianie uczniowie są informowani z tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Sprawdziany są obowiązkowe. W razie nieobecności trwającej łącznie przynajmniej
tydzień uczeń zobowiązany jest w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły do jego zaliczenia,
w przypadku krótszej nieobecności termin ten wynosi 1 tydzień.

10. Kartkówka z maksymalnie trzech ostatnich lekcji - 15 minutowa jako forma bieżącej
kontroli wiadomości i umiejętności obejmuje swym zakresem maksimum trzy ostatnie
tematy.
-kartkówka nie musi być zapowiadana
-kartkówki nie podlegają poprawie, chyba ze nauczyciel zadecyduje inaczej.
11. Ocenę ze sprawdzianów pisemnych i kartkówek ustala się według skali procentowej na
podstawie wzoru : liczba zdobytych punktów / maksymalna ilość punktów x 100 = …… %

100,00%

ocena celująca

90% — 99%

ocena bardzo dobra

75%—89%

ocena dobra

74% — 50 %

ocena dostateczna

49% - 30%

ocena dopuszczająca

0% — 29%

ocena niedostateczna

12. Za pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę – od celującej do niedostatecznej.
Nauczyciel ma prawo za odpowiedzi krótsze i mniej szczegółowe nagrodzić go „plusem”.
Jeżeli uczeń nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie pracuje na lekcji, błędnie odpowiada na
pytania, na które padła wcześniej odpowiedź lub wynika ona z toku lekcji, nauczyciel może
postawić mu znak „minus” lub ocenę niedostateczną (ta pod określonymi warunkami może
ulec poprawie).
13. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, lecz średnią
ważoną; każdej ocenie przypisana jest waga, od 1 do 5.
Waga 5 – sprawdziany, testy
Waga 4 - ćwiczenia praktyczne,
Waga 3- odpowiedzi ustne, kartkówki
Waga 2- aktywność podczas zajęć, praca w grupach ,prezentacje z przedstawieniem na lekcji
Waga 1- prace domowe, referaty, konkursy, zeszyt przedmiotowy
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