
 

Przedmiotowy system oceniania – edukacja dla bezpieczeństwa 

1. Na lekcje EDB uczeń przynosi: podręcznik i uzupełniony zeszyt przedmiotowy  

(stanowi to jeden z elementów przygotowania do lekcji). 

2. Na lekcjach EDB oceniane są: sprawdziany (podsumowanie działu), kartkówki (1-3 lekcji), 

odpowiedzi ustne, prace domowe, praca na lekcjach (aktywność, zadania praktyczne oraz pilność i 

systematyczność lub ich brak), przygotowanie do lekcji lub jego brak, prace krótko lub 

długoterminowe oraz aktywność poza zajęciami. 

3. Za pracę na lekcjach, odpowiedzi ustne, prace domowe, przygotowanie do lekcji lub jego brak 

uczeń może być oceniany w postaci konkretnej ustalonej przez nauczyciela podczas zajęć oceny 

bieżącej lub oceny bieżącej wynikającej z sumy uzyskanych przez ucznia plusów i minusów.  

4. Zapowiedziane pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (informacja w Librusie) są 

obowiązkowe. Uczeń nieobecny z powodów usprawiedliwionych zobowiązany jest zaliczyć 

zaległą pracę w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

5. Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu tylko jeden raz. 

6. Uczeń zobowiązany jest przygotować się do każdej lekcji; uczeń nieobecny ma obowiązek jak 

najszybszego uzupełnienia zeszytu przedmiotowego oraz zapoznania się z wiadomościami z 

podręcznika dotyczącymi tej lekcji.  

7. Uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny 2 razy w 

półroczu przy jednej godzinie lekcyjnej tygodniowo oraz 3 razy przy dwóch godzinach lekcyjnych 

tygodniowo (nie dotyczy zapowiedzianych wcześniej prac pisemnych i ustalonych terminów 

odpowiedzi – wpis w Librusie). 

8. Uczeń, który opuścił ponad 50% godzin lekcyjnych nie może być klasyfikowany. 

9. Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną elementów podlegających ocenie: sprawdziany 

(waga 3), kartkówki, prace długoterminowe (waga 2), pozostałe formy wymienione w pkt.2 (waga 

1). 

10. Formy pisemne sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenia się punktowo i przelicza się liczbę 

uzyskanych punktów na ocenę cyfrową z plusem i minusem według następujących kryteriów 

ustalonych w Statucie szkoły. 

 

 

 

 

 



Zmiany dotyczące zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w sytuacji czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówki oświatowej wynikającego z epidemii COVID-19.Przyjmuje 

się, iż w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki do odwołania zmianie ulegają 

ustalenia dotyczące oceniania bieżącego postępów uczniów z edukacji dla bezpieczenstwa: 

1) Podczas pracy zdalnej będą wykorzystywane następujące narzędzia: dziennik elektroniczny Librus, 

oprogramowanie G-Suite, a w ramach niego takie aplikacje jak: poczta Gmail, dysk Google, 

kalendarz Google, usługa komunikacji video Google meet, usługa Google Classroom oraz 

platforma edukacyjna e- podręczniki 

2) W zależności od wybranego przez nauczyciela sposobu komunikacji internetowej ocenianiu 

podlegają: sprawdziany/testy (podsumowania działu), kartkówki (1-3 lekcji), odpowiedzi ustne (w 

przypadku wykorzystania usługi Google meet, prace domowe, praca na lekcjach (aktywność oraz 

pilność i systematyczność lub ich brak), terminowość odsyłania prac, przygotowanie do lekcji lub 

jego brak, prace krótko lub długoterminowe. 

3) Za wywiązywanie się z zadań lub jego brak uczeń może być oceniany w postaci konkretnej 

ustalonej przez nauczyciela  oceny bieżącej lub oceny bieżącej wynikającej z sumy uzyskanych 

przez ucznia plusów i minusów.  

4) O terminie wywiązywania się z ustalonych zadań decyduje nauczyciel, który podaje uczniom 

konkretny czas na ich realizację, biorąc pod uwagę zakres treści, a także umiejętności uczniów na 

danym etapie nauki. Niedotrzymywanie przez uczniów terminów może skutkować oceną 

niedostateczną po wcześniejszym umieszczeniu w dzienniku elektronicznym adnotacji o braku 

zadania (BZ). 

5) Przyjmuje się wagę 2 dla oceny ze sprawdzianu podsumowującego dany dział oraz dla prac 

długoterminowych o zwiększonym stopniu trudności bądź za aktywność pozalekcyjną (konkursy 

przedmiotowe, reprezentowanie szkoły). Dla pozostałych form aktywności lub jej braku przyjmuje 

się wagę 1. 


