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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  „Edukacja dla bezpieczeństwa”- 2021-2022 

( Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku ) 

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z WZO. 

 Uczeń merytorycznie oceniany jest zgodnie zasadami zgodnymi z PZO.  

Ocenie podlegają : 

• Sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale, 

zapowiedziane tydzień wcześniej i z podanym zakresem 

• Kartkówki po zrealizowanym temacie ( max. 3)   

• Zadania praktyczne 

 

• ocenione prace są do wglądu u nauczyciela 

 

• Praca na lekcji: wypowiedzi ustne, praca w grupie oraz ćwiczenia indywidualne, 

aktywność, jakość i efektywność pracy  

• Prace nieobowiązkowe wykraczające poza przewidywane wymagania  

• Osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych obejmujących zakres edb,  

 

Obszary aktywności podlegające ocenie w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw 

 

• Udział w pracach szkolnego Koła PCK  

• Przygotowania do uzgodnionych z nauczycielem konkursów tematycznych oraz osiągnięte 

wyniki 

• Dodatkowe działania indywidualne lub zespołowe wynikające z tematyki edb 

• Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych 

• Aktywność na lekcjach  

• Współpraca w grupie i wkład pracy ucznia 

• Poprawność sprawność wykonywania zadań praktycznych 

• Przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy 

• Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w przypadku nieobecności na lekcji 

• Uczeń ma obowiązek poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu 

• oceny z kartkówek nie podlegają poprawie z wyjątkiem oceny niedostatecznej 

• Termin poprawy oceny niedostatecznej i zakres wiadomości uczeń ustala z nauczycielem  

• Termin uzupełnienia zaległości po dłuższej nieobecności oraz zakres wiadomości uczeń 

ustala z nauczycielem.  

 

• Jeśli uczeń jest nieobecny tylko w dniu w którym jest lekcja powinien na bieżąco, 

samodzielnie nadrobić zaległości 
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•  za zaległe nieodrobione zadania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

 

– uczeń po ocenieniu dostaje prace pisemne do wglądu na lekcji, poznaje prawidłowe 

odpowiedzi.  ocenione prace są do wglądu u nauczyciela do końca roku szkolnego. 

 

Ocenę niedostateczną semestralną lub końcoworoczną otrzymuje uczeń, który 

opuszczał zajęcia ( nieobecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione ) i na bieżąco nie 

uzupełniał zaległości ( kartkówka, sprawdzian, zadanie obowiązkowe), nie opanował 

wiadomości na ocenę dopuszczającą określoną w PZO 

 

Termin spotkań- konsultacji z nauczycielem:  

W wyjątkowych sytuacjach w zależności od potrzeb uczeń ustala z nauczycielem termin 

konsultacji 

Uczeń otrzymuje klasyfikację z przedmiotu gdy ma co najmniej 50 % obecności 

 

Oceny wystawiane są zgodnie z kryteriami zawartymi w WZO.  

W dzienniku elektronicznym LIBRUS zawarta jest : kategoria oceny, krótki opis czego 

dotyczy, ocena lub w polu oceny znak:  ( bz )  lub  ( -- ).  

Znaki mają charakter informacyjny i porządkujący oceny. 

✓ bz -  informuje o tym, że w tej kategorii oceniania powinna być ocena. bz otrzymuje uczeń 

gdy zadanie jest obowiązkowe  a uczeń jest nieobecny lub nie oddał zadania w terminie. bz 

może być zmieniony na ocenę niedostateczną jeśli uczeń nie uzupełni zaległości w 

ustalonym terminie. 

✓ w przypadku zadania dodatkowego jest to informacja, o braku pracy. Po terminie wykonania 

znak bz nie będzie  zamieniony na ocenę, bz nie obniża oceny wynikającej z uzyskanych 

ocen cząstkowych. Uczeń nieobecny w szkole zadanie nieobowiązkowe przedstawia do 

oceny jak najszybciej po powrocie do szkoły lub ustala termin realizacji z nauczycielem. 

✓ Symbol (-) KRESKA– nie ma mocy oceny, jest to znak, dzięki któremu oceny w dzienniku 

mogą być uporządkowane w odpowiedniej kategorii np. aktywność na lekcji.  Znak ten nie 

musi być uzupełniony oceną,  

ZDALNE NAUCZANIE: 

− lekcje odbywają się zgodnie z planem zajęć 

− każdy uczeń otrzymuje wiadomości wysyłane na konto w dzienniku elektronicznym 
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LIBRUS i utworzoną klasę na TEAMS 

− obecność ucznia na lekcji potwierdza odczytanie przesłanych informacji. 

− Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela. 

− w zależności od potrzeb lekcja jest prowadzona on-line lub uczeń otrzymuje instrukcję do 

samodzielnej pracy. W czasie trwania lekcji uczeń może zadawać pytania, konsultować się 

z nauczycielem. 

− Uczeń systematycznie pracuje w wyznaczonym czasie, uczeń nieobecny we własnym 

zakresie wykonuje zadania zgodnie z instrukcją 

− Zdania są opracowane tak, że uczeń powinien wykonać je samodzielnie przy pomocy 

podręcznika, zeszytu ćwiczeń , atlasu geograficznego  

− Sprawdziany czy testy odbywać się będą na TEAMS . W wyznaczonym terminie uczeń 

uzyska dostęp do platformy i w określonym czasie musi wykonać zadania. Jeśli uczeń 

otworzy test i nie odeśle pracy otrzymuje ocenę ndst. 

− Uczeń, który nie weźmie udziału w teście ma obowiązek napisania testu w innym 

wyznaczonym przez nauczyciela terminie.  Uczeń , który nie podejmie kolejnej próby bez 

usprawiedliwienia otrzyma ocenę ndst.  

− Nie wszystkie prace są do bieżącego oceniania 

− Zadania do oceny ustala nauczyciel, który przedstawia sposób dostarczenia do oceny ( np.: 

plik elektroniczny na konto mailowe TEAMS)  

Wykonane prace uczeń przedstawia do oceny w wyznaczonym terminie. Brak pracy do 

oceny skutkuje wpisaniem oceny ndst lub bz. 

− Wszystkie oceny w nauczaniu zdalnym i realnym są uwzględniane do oceny końcowej ( 

semestralna, koniec roku) 

− Pozostałe prace uczeń wykonuje i przechowuje do czasu powrotu do szkoły lub 

indywidualnej prośby nauczyciela o przedstawienie wyników do oceny. 

−  Jeśli uczeń nie może wziąć udziału w lekcji z powodu choroby lub innych niezależnych 

przyczyn powinien poinformować o tym nauczyciela.  

− Uczeń ma możliwość poprawy ocen niedostatecznych i uzupełnienia braków w terminie 

uzgodnionym przez nauczyciela. Po terminie uczeń może otrzymać ocenę ndst. 

− Jeśli jest kłopot np. z dostępem do internetu rodzic ustala z nauczycielem formy pracy 

zdalnej dziecka.  

 


