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Edukacja Dla Bezpieczeństwa 

 

Zasady oceniania Edukacji Dla Bezpieczeństwa w Zespole Szkół Urszulańskich 

na rok szkolny 2020/2021 

dla klas 8 SP. 
 

1. Zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego zawartymi 

w Statucie Szkoły uwzględniając tym samym główne normy i systemy wartości.  

Wszystkie sprawy nie ujęte w zasadach oceniania będą rozpatrywane zgodnie ze Statutem Szkoły. 

 

2. Oceny uzyskiwane przez ucznia w trakcie zajęć mogą mieć następującą wagę: 

▪ kartkówki z bieżącego materiału (co najwyżej 3 ostatnie lekcje), odpowiedzi ustne z bieżącego 

materiału (co najwyżej 3 ostatnie lekcje), aktywna praca na lekcji – waga 1 

▪ zapowiedziane sprawdziany z kilku ostatnich tematów – waga 2 

▪ prace klasowe obejmujące materiał całego działu – waga 3 

 

3. Uczeń może otrzymać na lekcji ocenę celującą (6) z wagą 1 za: 

- przeprowadzenie części lekcji w formie prezentacji z wykorzystaniem materiałów szkolnych 

 

4. Uczeń może otrzymać na lekcji ocenę celującą (6) lub bardzo dobrą (5) z wagą 1 za: 

- zaangażowanie w pracę na lekcji, pracę w grupie,  

- poprawne wykonanie zadania domowego z omówieniem,  

- inne, wskazane przez nauczyciela, działania 

 

5. Uczeń może otrzymać na lekcji ocenę niedostateczną (1) z wagą 1 za: 

- brak zaangażowania w pracę na lekcji, brak pracy w grupie, 

- brak wcześniej zapowiedzianych pomocy naukowych,  

- niewykonanie pracy zadanej przez nauczyciela w trakcie lekcji 

 

6. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi na początku lekcji nieprzygotowanie do zajęć.  

Przez nieprzygotowanie do zajęć rozumie się:  

- nieopanowanie bieżącego materiału 

- brak pracy domowej 

- brak podręcznika, zeszytu, zeszytu ćwiczeń 

Za drugie zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1)  

z wagą 1.  

Jeżeli nauczyciel, w trakcie zajęć, zauważy nieprzygotowanie ucznia, które nie zostało zgłoszone na  

początku lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1) z wagą 1. 

 

7. Prace pisemne oceniane są punktowo a następnie uzyskane punkty przeliczane są na ocenę według 

następującej skali: 

a) celujący  100% 

b) bardzo dobry  )%100%,90  

c) dobry  )%90%,75  

d) dostateczny )%75%,52  

e) dopuszczający )%52%,40  

f) niedostateczny )%40,0  
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8. Przy ustalaniu oceny śródrocznej oraz rocznej stosuje się średnią ważoną.  

Średnia jest przeliczana na ocenę według zasady: 

a) ocena dopuszczająca – średnia co najmniej 1,7 

b) ocena dostateczna – średnia co najmniej 2,5 

c) ocena dobra – średnia co najmniej 3,5 

d) ocena bardzo dobra – średnia co najmniej 4,5 

e) ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wynosi co najmniej 5,3  

lub bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach  

(na szczeblu co najmniej powiatowym) 

 

9. Inne formy aktywności (udział w konkursach, prace pozalekcyjne, przynależność i aktywny udział  

w organizacji powiązanej z edukacją dla bezpieczeństwa) będą oceniane w ten sam sposób  

– o wadze oceny uczniowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, przed podjęciem wymaganych 

działań. 

 

10. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z pracy klasowej lub sprawdzianu (wagi 3, wagi 2) 

uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Do średniej 

wliczana jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych ze sprawdzianu i jego poprawy. Nie poprawiamy 

kartkówek. Uczeń zawsze ma możliwość zgłosić się do odpowiedzi i uzyskać ocenę z wagą 1. 

 

11. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub pracy klasowej uczeń ma obowiązek napisać 

zaległy sprawdzian lub pracę klasową w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

 

12. Ocena roczna ustalana jest jako średnia ważona wszystkich ocen uzyskanych przez ucznia w czasie 

całego roku szkolnego (ocena śródroczna nie jest brana pod uwagę). 

 

13. Uczeń po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu z wnioskiem o przeprowadzenie dodatkowego 

sprawdzianu swojej wiedzy i umiejętności (tryb postępowania regulują Zasady Oceniania 

Wewnątrzszkolnego) w celu podwyższenia proponowanej oceny. 

 

14. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej, jeżeli: 

− nie unikał pisania sprawdzianów w terminach określonych przez nauczyciela, 

− wszystkie oceny niedostateczne uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów poprawił na ocenę 

pozytywną 

− nie otrzymał oceny niedostatecznej za nieprzygotowanie do zajęć, 

− systematycznie i aktywnie uczestniczył w zajęciach lekcyjnych lub zdalnym nauczaniu, 

 

15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena 

klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa – postępowanie w takim przypadku 

regulują Zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego. 

 

Nauczanie zdalne: 

1.Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne 

narzędzia internetowe. 

2.Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. 

3.Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie (droga 

mailowa, zdjęcie, skan, platforma, MS Teams). 



 3 

4.Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem. 

5.Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe dla chętnych po 

uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia. 

6. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą 

dziennika elektronicznego. 

7. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat 

wyników jego uczenia się. 

8. Zachęcamy do korzystania z materiałów przekazywanych przez nauczycieli do nauki i do współpracy z 

nauczycielem, pamiętając jednocześnie, że nieobecność ucznia w terminie zaplanowanej lekcji, brak 

kamery, trudności z połączeniem czy inne przyczyny techniczne, nie mają żadnego wpływu na ocenę 

pracy i zaangażowania ucznia. Zadania, karty pracy i inne aktywności będzie można zaliczyć po 

powrocie do szkoły czy też, w skrajnych przypadkach, ustalając to indywidualnie z nauczycielem 

przedmiotu. 

9. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, 

uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

10. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły. 

11. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę: zaangażowanie w wypełnianie obowiązków 

lekcyjnych, terminowe przesyłanie zadanych prac, samodzielną i systematyczną pracę, bezpieczne i 

kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 

 


