Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa
w roku szk. 2020/21
Uwagi:
W przypadku konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania kryteria zostaną
zmodyfikowane.
Postanowienia ogólne
1. Celem PSO jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel będzie się kierował przy
wystawianiu ocen.
2. Z treścią PSO uczniowie zapoznają się na początku roku szkolnego.
3. Dokument pozostaje do wglądu uczniów i rodziców.
II. Zasady BHP
1. Ćwiczeń praktycznych nie wolno wykonywać bez instruktażu i nadzoru nauczyciela.
2. Strój na zajęciach praktycznych musi zapewniać bezpieczeństwo i estetykę
ćwiczącego.
III. Zasady oceniania bieżącego
1. Uczniowie uzyskują oceny cząstkowe systematycznie podczas każdej lekcji w obu
półroczach. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia :
a) możliwości intelektualne ucznia ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wskazań
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
b) wkład pracy i zaangażowanie ucznia
c) uzyskaną w danym semestrze / roku szkolnym ocenę ważoną
2. Przewiduje się oceny o różnej wadze :
Waga:
 Zapowiedziany sprawdzian pisemny: 4
 Sprawdzian praktyczny: 5
 Kartkówka: 3
 Odpowiedź ustna: 3
 Praca na lekcji ( np. aktywność ): 2
 Zadanie domowe nadobowiązkowe: 3
 Referat / prezentacja l udział w konkursie: 4
3. Każdy uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu pisemnego ocenę niedostateczną może ją
poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie jest
zobowiązany zaliczyć go w terminie nie dłuższym, niż dwa tygodnie. Niespełnienie
tego warunku skutkuje oceną niedostateczną.
4. W przypadku sprawdzianu praktycznego poprawa oceny niższej, niż dostateczna, jest
obowiązkowa. Obowiązkowe jest również zaliczenie wszystkich sprawdzianów
praktycznych.
5. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia 1 raz w półroczu nieprzygotowania do lekcji (np)
* za wyjątkiem zapowiedzianych sprawdzianów. Zgłoszenia „np.” należy dokonać
bezpośrednio po rozpoczęciu lekcji. Brak podręcznika i zeszytu przedmiotowego
nauczyciel może uznać jako nieprzygotowanie do lekcji.
6. Kryteria oceniania ze sprawdzianów pisemnych:
I.

% uzyskanych punktów ocena :
0-30%: niedostateczny
powyżej 30 - 50%: dopuszczający
powyżej 50 - 75%: dostateczny
powyżej 75 - 90%: dobry
powyżej 90 - 100% bardzo dobry
bdb + zadania dodatkowe: celujący
Wskazaniami przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych są uzyskane przez ucznia
w danym okresie średnie ważone, obliczane w dzienniku elektronicznym VULCAN. Oceny te
mogą być przez nauczyciela podwyższone lub obniżone - ze względu na zasady oceniania
ujęte w niniejszym systemie oceniania.
od 5,40 – celująca
od 4,61 do 5,39 – bardzo dobra
od 3,61 do 4,60– dobra
od 2,61 do 3,60– dostateczna
od 1,61 do 2,60 – dopuszczająca
do 1,60 – niedostateczna

