Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
1.Obszarami aktywności podlegającymi ocenie są:
a. wiedza
b. umiejętności
c. postawa
2. Ogólne kryteria ocen są zgodne z WSO.
Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
a. ocenianie wspomagające-bieżące (monitorowanie rozwoju ucznia)
b. ocenianie sumujące-semestralne i końcoworoczne.
3. Szczegółowe kryteria ocen:
a. stopień celujący:
►uczeń uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
►wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program nauczania przedmiotu
►uczeń umiejętnie łączy poznaną wiedzę z różnych przedmiotów i umie ją wykorzystać
w swoich działaniach
►uczeń umiejętnie przekazuje swoją wiedzę, wyciąga wnioski, argumentuje wypowiedź
►uczeń wykazuje dużą aktywność w zdobywaniu wiedzy
►uczeń proponuje nietypowe rozwiązania problemu, aktywnie działa w grupie wykazując
zdolności organizacyjne
►uczeń systematycznie i wyczerpująco wykonuje prace domowe i aktywnie uczestniczy
w lekcjach
b. stopień bardzo dobry:
►wiedza i umiejętności ucznia obejmują program nauczania przedmiotu
►uczeń umiejętnie łączy poznaną wiedzę z różnych przedmiotów i umie ją wykorzystać
w swoich działaniach
►uczeń umiejętnie przekazuje swoją wiedzę, wyciąga wnioski, uzasadnia wypowiedź
►uczeń wykazuje aktywność w zdobywaniu wiedzy
►uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
►uczeń systematycznie i chętnie wykonuje prace domowe oraz aktywnie uczestniczy
w lekcjach
c. stopień dobry:
►wiedza i umiejętności ucznia obejmują program nauczania przedmiotu
►uczeń umiejętnie przekazuje swoją wiedzę, a przy pomocy nauczyciela wyciąga wnioski
► uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
►uczeń chętnie działa w grupie, systematycznie wykonuje prace domowe i świadomie
uczestniczy w lekcjach
d. stopień dostateczny:
► wiedza i umiejętności ucznia obejmują program nauczania przedmiotu
►uczeń samodzielnie przekazuje swoją wiedzę
►uczeń przy pomocy nauczyciela rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
►uczeń umie działać w grupie, systematycznie wykonuje prace domowe i uczestniczy
w lekcjach
e. stopień dopuszczający:
►wiedza i umiejętności ucznia obejmują program nauczania przedmiotu na poziomie
koniecznym do kontynuacji zdobywania wiedzy i umiejętności
►uczeń przy pomocy nauczyciela przekazuje swoją wiedzę
►uczeń wykonuje prace domowe i systematycznie uczestniczy w lekcjach

4. Formy i narzędzia oceniania:
a. forma ustna, podczas której nauczyciel ocenia wnioskowanie i umiejętność argumentacji
wypowiedzi :
- odpowiedź ustna obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji i nie jest wcześniej
zapowiedziana. Do odpowiedzi ustnej uczeń zgłasza się z zeszytem przedmiotowym,
jeden raz w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do odpowiedzi ustnej o czym
informuje nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Nieprzygotowanie obejmuje także brak
pracy domowej.
- wypowiedzi w klasie (aktywność)
b. forma pisemna:
- praca kontrolna obejmuje wiadomości z poznanego działu lub jego części zgodnie
z programem nauczania. Nauczyciel zapowiada pracę kontrolną na tydzień przed terminem
a czas jej trwania to 45 minut.
- praca domowa może mieć formę notatki w zeszycie lub referatu
- kartkówka obejmuje wiadomości z trzech ostatnich lekcji, nie jest zapowiadana, a czas jej
trwania to 15-20 minut.
5. Nauczyciel powinien ocenić pisemne prace kontrolne (sprawdzian, kartkówka) w ciągu 14
dni od dnia złożenia pracy. W przypadku przekroczenia terminu nauczyciel nie może zrobić
kolejnej pracy pisemnej do momentu oddania uczniom ocenionych zaległych prac kontrolnych.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie pisał pracy kontrolnej ma
obowiązek zaliczyć daną partię materiału w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
natomiast nieobecność nieusprawiedliwiona na sprawdzianie jest równoznaczna
z otrzymaniem oceny niedostatecznej. .
7. Z jednej pracy pisemnej uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę.
8. Ocena niedostateczna z pracy kontrolnej może być poprawiona minimum na ocenę
dopuszczającą w ciągu 14 dni od dnia oddania prac.
Ocenę niedostateczną z kartkówki uczeń poprawia w formie odpowiedzi ustnej w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne.
10. Zasady klasyfikacji ucznia określa WSO.
11. Zasady przeprowadzania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego
określa WSO.
12. Wyniki sprawdzania osiągnięć ucznia są jawne. Nauczyciel informuje o ocenach ucznia
i rodziców (prawnych opiekunów) ustnie lub pisemnie przez wpis do zeszytu
przedmiotowego.
O ocenie semestralnej lub końcoworocznej, innej niż ocena niedostateczna nauczyciel
informuje ucznia na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. O niedostatecznej
ocenie semestralnej lub końcoworocznej nauczyciel informuje ucznia i rodziców na miesiąc
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
13. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz zasadach oceniania (WSO).
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