
 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY 

OCENIANIA 

Z EDUKACJI DLA 

BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

 

 
Opracowano na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Prawo Oświatowe ( Dz.U. 2017.59 ) 

2.  Rozporządzenie z dnia 3.08.2017 w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 

szkołach publicznych ( Dz.U. 2017.1651 ). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Nazwa przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa. 

 

2. Nauczyciel uczący: Danuta Rostankowska – Bąk. 

 

3. Klasy objęte oceną: klasy VIII SP oraz III gimnazjum. 

 

4. Oceniane formy aktywności i przypisywane im wagi:  
 odpowiedź ustna ( trzy tematy wstecz) – waga 2 

 kartkówka (trzy tematy wstecz) – waga 2 

 sprawdzian – waga 3 

 aktywność na lekcji – waga 1 

 prezentacja – waga 3 

 zadanie domowe – waga  1 

 prace w grupach – waga 2 

 zeszyt przedmiotowy – waga 1 

 

          Termin kartkówki lub sprawdzianu wpisujemy do e-dziennika, co 

najmniej na tydzień przed ustalonym terminem (informacja dla innych 

nauczycieli). Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową. 

Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, dwa razy w ciągu 

semestru, nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej lub 

przed sprawdzianem. 

 

          Ocena sprawdzianów  wg  następującej skali: 

STOPIEŃ Skrót  

literowy 

Oznaczenie 

cyfrowe 

Procentowy wskaźnik 

poziomu opanowania 

osiągnięć edukacyjnych 

uczniów 

celujący cel 6 100% + zadanie dodatkowe 

bardzo dobry bdb 5   91 - 100% 

dobry db 4 71 - 90% 

dostateczny dst 3 51 - 70% 

dopuszczający dop 2 31 - 50% 

niedostateczny ndst 1                   0 - 30% 

 

 

 

 

 



 

 

Przy stopniach cząstkowych dopuszcza się używanie znaków „plus” i 

„minus”, pozwalających dokładnie określić poziom opanowania przez 

ucznia wiadomości i umiejętności. 

 

           Nauczyciel jest zobowiązany poprawić i oddać pisemne prace w ciągu   

           dwóch tygodni. 

 

5. Zasady i terminy zaliczania obowiązkowych form aktywności w 

przypadku nieobecności ucznia. 

Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej – usprawiedliwiony – 

może ją zaliczyć w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły. 

 

Uczeń nieobecny- nieusprawiedliwiony - otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości poprawy 

 

6. Zasady poprawiania ocen. 

Ocenę niedostateczną uczeń poprawia w terminie dwóch tygodni od daty 

wpisania oceny.  

Uczeń może poprawić każdą ocenę z kartkówki w terminie dwóch 

tygodni. 

 

Poprawa oceny nie powoduje anulowania oceny poprzedniej. Waga oceny 

z poprawy nie zmienia się. 

 

7. Wymagania edukacyjne w formie załączników. 

 

8. Sposób ustalania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

          Uczeń jest klasyfikowany z przedmiotu jeżeli posiada 50% obecności na   

          lekcjach. 

 

Ocenę śródroczną i roczną  ustala się na podstawie co najmniej trzech 

ocen cząstkowych (przy jednej godzinie tygodniowo). 

 

          W klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uczeń nie może uzyskać oceny 

niższej niż : 

 dopuszczającą – jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 1,71 

 dostateczną - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 2.71 

 dobrą - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 3,71 

 bardzo dobrą - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 4,71 

 celującą - jeśli uzyska średnią ocen bieżących wyższą niż 5,61 

 



 

 

9. Tryb odwoływania się od oceny śródrocznej i rocznej. 

Uczniowi przysługuje odwołanie się od oceny rocznej zgodnie z zasadami 

zamieszczonymi w WZO. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


