Przedmiotowe zasady oceniania na rok szkolny 2015/2016
Edukacja dla bezpieczeństwa

Gimnazjum, klasa II

1. Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję podręcznik i zeszyt ćwiczeń, na niektóre
lekcje także pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych.
2. Dwa razy w semestrze uczeń może bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.
3. Uczeń otrzymuje pozytywne oceny cząstkowe za:
- wykonanie zadania praktycznego według poleceń nauczyciela;
- odpowiedź ustną (od plusa do pełnej oceny w zależności od zakresu materiału);
- samodzielną pracę pisemną w zeszycie ćwiczeń;
- ponadprogramową inicjatywę własną (referat, pokaz, prezentacja, udział w szkolnym
konkursie - od plusa do pełnej oceny w zależności od zakresu materiału);
- zaangażowanie w przebieg lekcji (tylko plusy).
4. Uczeń otrzymuje negatywne oceny cząstkowe za:
- brak podręcznika lub zeszytu ćwiczeń (minus za każdy brak);
- brak samodzielnej pracy pisemnej w zeszycie ćwiczeń (minus za każdy brak);
- nieprawidłową odpowiedź ustną (od minusa do pełnej oceny w zależności od zakresu
materiału);
- niewłaściwe wykonanie zadania praktycznego;
- brak lub nieprawidłową pracę na lekcji (minus).
5. Uczeń otrzymuje pozytywne lub negatywne oceny cząstkowe w zależności od uzyskanego
wyniku za:
- kartkówkę (od plusa do pełnej oceny w zależności od zakresu materiału);
- sprawdzian pisemny po zakończeniu cyklu tematycznego (dwa razy w semestrze);
- pracę klasową (z zakresu całego przerobionego w semestrze materiału).
Oceny cząstkowe z powyższych prac wystawiane są według kryteriów oceniania
wewnątrzszkolnego (OW).
6. Oceny z zadań praktycznych i pracy klasowej maja wagę 3, ze sprawdzianu – wagę 2,
pozostałe – wagę 1.
7. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu lub pracy klasowej ma obowiązek napisać je
podczas najbliższych konsultacji nauczyciela przedmiotu (nie później niż 2 tygodnie
po zakończeniu nieobecności). Niezgłoszenie się do napisania zaległej pracy skutkuje
wystawieniem cząstkowej oceny niedostatecznej, której uczeń nie może poprawić. Powyższy
obowiązek nie dotyczy kartkówek.
8. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z kartkówki, sprawdzianu
lub pracy klasowej (za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 7) powinien taką ocenę
poprawić. Do klasyfikacji liczy się tylko ocena poprawiona
9. Pięć minusów daje w efekcie ocenę niedostateczna, której uczeń nie może poprawić. Pięć
plusów daje w efekcie ocenę bardzo dobrą. Plusy i minusy, z których wystawiono ocenę są
anulowane i nie liczą się w procedurze klasyfikacyjnej.
10. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych o ocenie klasyfikacyjnej decyduje
średnia ważona (suma iloczynów ocen i ich wag dzielona przez sumę wag) podwyższona lub
obniżona w zależności od liczby plusów i minusów, których nie zamieniono na oceny. Każdy
plus i minus podwyższa lub obniża średnią ważoną o 0,25.
11. Warunkiem ubiegania się o ocenę celującą jest:
a) potwierdzona pozaszkolna działalność ucznia na rzecz bezpieczeństwa (OSP, PCK,
WOPR, itp.), lub
b) bezpośredni udział ucznia w akcji ratowniczej, potwierdzony przez służby ratownicze, lub
c) uzyskanie średniej oceny z przedmiotu na poziomie 5,5, przy jednoczesnym zaliczeniu
wszystkich zadań praktycznych na ocenę 5 lub wyższą.

12. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana ocena semestralna lub
roczna, jeżeli:
a) dotyczy to ocen w przedziale od zadowalającej do bardzo dobrej,
b) ocena proponowana jest niższa od oceny postulowanej przez ucznia co najwyżej o jeden
stopień,
c) wszystkie zadania praktyczne zostały zaliczone na ocenę postulowana lub wyższą,
d) uczeń nie został przyłapany na ściąganiu podczas pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki,
e) w ciągu semestru uczeń podejmował się dodatkowych zadań i wywiązywał się z nich,
f) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu.
13. Uczeń lub jego opiekunowie prawni składają pisemny wniosek o podwyższenie oceny
(nie dotyczy podwyższenia na ocenę celującą) w terminie 7 dni od przekazania informacji o
ocenie proponowanej przez nauczyciela. W ciągu kolejnych 7 dni nauczyciel informuje na
piśmie o trybie i terminie sprawdzenia wiedzy i umiejętności lub o braku podstaw do
ubiegania się o podwyższenie oceny
14. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu
całego roku nauki (semestru nauki) jak i umiejętności praktyczne. Sprawdzenie wiedzy ma
formę testu pisemnego, a sprawdzenie umiejętności – zadania praktycznego do realizacji w
określonym z góry czasie. Warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie wymaganego
przez OW progu procentowego odpowiadającego ocenie, o którą ubiega się uczeń
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1. Uczeń ma obowiązek przynosić na każdą lekcję podręcznik i zeszyt przedmiotowy, oraz
pomoce dydaktyczne określone z tygodniowym wyprzedzeniem (do wykonania prac). Raz
w semestrze uczeń może być zobowiązany do zakupu pomocy dydaktycznych wskazanych
przez nauczyciela.
2. Dwa razy w semestrze uczeń może bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.
3. Uczeń otrzymuje pozytywne oceny cząstkowe za:
- wykonanie zadania praktycznego według poleceń nauczyciela;
- odpowiedź ustną (od plusa do pełnej oceny w zależności od zakresu materiału);
- samodzielną pracę pisemną w zeszycie przedmiotowym;
- ponadprogramową inicjatywę własną (referat, pokaz, prezentacja, udział w szkolnym
konkursie - od plusa do pełnej oceny w zależności od zakresu materiału);
- zaangażowanie w przebieg lekcji (tylko plusy).
4. Uczeń otrzymuje negatywne oceny cząstkowe za:
- brak podręcznika lub zeszytu przedmiotowego (minus za każdy brak);
- brak samodzielnej pracy pisemnej w zeszycie przedmiotowym (minus za każdy brak);
- nieprawidłową odpowiedź ustną (od minusa do pełnej oceny w zależności od zakresu
materiału);
- nieprawidłowe wykonanie zadania praktycznego;
- brak lub nieprawidłową pracę na lekcji (minus).
5. Uczeń otrzymuje pozytywne lub negatywne oceny cząstkowe w zależności od uzyskanego
wyniku za:
- sprawdzian pisemny po zakończeniu cyklu tematycznego;
- pracę klasową (raz w semestrze z zakresu całego przerobionego materiału).
Oceny cząstkowe z powyższych prac wystawiane są według kryteriów oceniania
wewnątrzszkolnego (OW).
6. Uczeń nieobecny podczas sprawdzianu lub pracy klasowej ma obowiązek napisać je
podczas najbliższych konsultacji nauczyciela przedmiotu (nie później niż 2 tygodnie
po zakończeniu nieobecności). Niezgłoszenie się do napisania zaległej pracy skutkuje
wystawieniem cząstkowej oceny niedostatecznej, której uczeń nie może poprawić. Powyższy
obowiązek nie dotyczy prac praktycznych wykonywanych podczas lekcji.
7. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy praktycznej,
sprawdzianu lub pracy klasowej (za wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 6) powinien
taką ocenę poprawić. Do klasyfikacji liczy się tylko ocena poprawiona.
8. Pięć minusów daje w efekcie ocenę niedostateczna, której uczeń nie może poprawić. Pięć
plusów daje w efekcie ocenę bardzo dobrą. Plusy i minusy, z których wystawiono ocenę są
anulowane i nie liczą się w procedurze klasyfikacyjnej.
9. Przy wystawianiu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych poszczególne oceny
cząstkowe liczone są następująco:
- oceny z prac praktycznych – z wagą 3 lub 4 w zależności od stopnia trudności;
- oceny z prac klasowych – z wagą 3;
- oceny ze sprawdzianów – z wagą 2;
- pozostałe oceny cząstkowe – z wagą 1.
O ocenie klasyfikacyjnej decyduje średnia ważona (suma iloczynów ocen i ich wag dzielona
przez sumę wag) podwyższona lub obniżona w zależności od liczby plusów i minusów,
których nie zamieniono na oceny. Każdy plus i minus podwyższa lub obniża średnią ważoną
o 0,25.

10. Warunkiem ubiegania się o ocenę celującą jest:
a) systematyczna pozalekcyjna (koło zainteresowań) lub potwierdzona pozaszkolna
działalność ucznia obszarze techniki, lub
b) osobiste wykonanie ponadprogramowego zadania praktycznego z wykorzystaniem
poznanych na danym etapie nauki technik i technologii, lub
c) uzyskanie średniej oceny z przedmiotu na poziomie 5,5, przy jednoczesnym zaliczeniu
wszystkich zadań praktycznych na ocenę 5 lub wyższą.
11. Uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą niż proponowana ocena semestralna lub
roczna, jeżeli:
a) dotyczy to ocen w przedziale od zadowalającej do bardzo dobrej,
b) ocena proponowana jest niższa od oceny postulowanej przez ucznia co najwyżej o jeden
stopień,
c) wszystkie zadania praktyczne zostały zaliczone na ocenę postulowana lub wyższą,
d) uczeń nie został przyłapany na ściąganiu podczas pracy klasowej lub sprawdzianu,
e) w ciągu semestru uczeń podejmował się dodatkowych zadań i wywiązywał się z nich,
f) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu.
12. Uczeń lub jego opiekunowie prawni składają pisemny wniosek o podwyższenie oceny
(nie dotyczy podwyższenia na ocenę celującą) w terminie 7 dni od przekazania informacji o
ocenie proponowanej przez nauczyciela. W ciągu kolejnych 7 dni nauczyciel informuje na
piśmie o trybie i terminie sprawdzenia wiedzy i umiejętności lub o braku podstaw do
ubiegania się o podwyższenie oceny
13. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną z zakresu
całego roku nauki (semestru nauki) jak i umiejętności praktyczne. Sprawdzenie wiedzy ma
formę testu pisemnego, a sprawdzenie umiejętności – zadania praktycznego do realizacji w
określonym z góry czasie. Warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie wymaganego
przez OW progu procentowego odpowiadającego ocenie, o którą ubiega się uczeń.
14. Każdy sprawdzian i praca klasowa będą omawiane z całą grupą/klasą po sprawdzeniu
przez nauczyciela. Uczniowie otrzymają też indywidualne ustne i pisemne wskazówki
dotyczące materiału nad którym muszą jeszcze popracować oraz zostaną poinformowani o
sposobach lepszego opanowania danego zagadnienia.
Na zebraniach, dniach otwartych i indywidualnych konsultacjach rodzice również będą
otrzymywać ww. informacje.
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