Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020.
1. Przedmiotem oceniania są: wiadomości (wiedza przedmiotowa) oraz aktywność i dyscyplina
pracy ucznia.
2. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie:
- sprawdziany (testy): są obowiązkowe dla ucznia. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem, dokonując wpisu do dziennika, a uczniowie zapisują tę informację
w zeszytach,
- kartkówki: obejmują treści edukacyjne i umiejętności z 1-3 ostatnich lekcji; kartkówka nie musi
być zapowiadana.
Inne: prace domowe, zeszyt przedmiotowy, udział w konkursach, odpowiedzi ustne, aktywność
uczniów na lekcji, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, prace dodatkowe.
3. Poprawy: Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, nie później niż 14 dni od otrzymania
stopnia, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Termin poprawy sprawdzianu będzie
podawany na bieżąco.
Uczeń nieobecny zapowiedzianej kartkówce lub sprawdzianie z powodu uzasadnionej nieobecności
zobowiązany jest do ustalenia z nauczycielem terminu napisania zaległych prac pisemnych.
4. Skala ocen. Pisemne sprawdziany i kartkówki są oceniane zgodnie z wymaganą liczbą punktów:
0%-30% - niedostateczny,
31%-49% - dopuszczający,
50%-74% - dostateczny,
75%-90% - dobry,
91%-99% - bardzo dobry,
100% - celujący.
5. Praca uczniów i przygotowanie do zajęć mogą być oceniane w systemie plusów (+) i minusów
(-), które zostają zamienione na ocenę.
6. Nieprzygotowanie do zajęć: W ciągu semestru uczeń ma prawo być 1 raz nieprzygotowany do
lekcji z określonych obszarów aktywności. Fakt ten powinien zgłosić nauczycielowi na początku
zajęć. Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji zwalnia ucznia w danym dniu z oddania pracy
domowej, odpowiedzi ustnej, pisania niezapowiedzianej kartkówki. Brak przygotowania do lekcji
nie zwalnia ucznia z obowiązku czynnego udziału w bieżących zajęciach lekcyjnych.
Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę
niedostateczną.
7. Oceny śródroczne i roczne nie są średnią arytmetyczną, lecz średnią ważoną ocen cząstkowych,
to znaczy, że poszczególne oceny w różnym stopniu decydują o ocenie końcowej.

8. Waga ocen: waga 3 – sprawdziany, waga 2 – odpowiedzi ustne, kartkówki, waga 1 – pozostałe
formy.
9. Udział w konkursach i zajęciach dodatkowych może wpłynąć na podwyższenie oceny.

