PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

CELE OCENIANIA Z EDB
- dostarczenie informacji dla ucznia o poziomie jego wiedzy i umiejętności oraz
postępach w tym zakresie
- motywowanie do dalszej nauki, osiągania postępów i sukcesów
- dostarczenie opiekunom informacji o postępach dzieci
- modyfikacja metod i sposobów nauczania przedmiotu dla nauczyciela
przedmiotu

Ocenie podlega;








Wypowiedź ustna
Ćwiczenia praktyczne (minimum 2)
Sprawdziany , kartkówki (4)
Test semestralny (2)
Aktywność na zajęciach i zaangażowanie
Prace domowe
Zeszyt

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ustala
z nauczycielem sposób i termin zaliczenia sprawdzianu. Nie dłużej niż w ciągu 2
tygodni od powrotu ucznia do szkoły.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń zalicza sprawdzian na
pierwszych zajęciach na których jest obecny po sprawdzianie.
Uczeń może zgłosić w semestrze 2 nieprzygotowania nieskutkujące oceną
niedostateczna. Za trzecie i kolejne otrzyma ocenę niedostateczna.
Za aktywność uczeń może otrzymać plusa, za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę
bardzo dobrą.
Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi stosuje się metody i
formy nauczania oraz sposób oceniania dostosowany do jego indywidualnych
potrzeb i możliwości. Zgodnie z wytycznymi w indywidualnym planem pracy .
Pozostałe warunki oceniania pozostają zgodne ze szkolnym systemem oceniania.

OCENA

UMIEJĘTNOSCI I AKTYWNOSĆ UCZNIA

NIEDOSTATECZNA

1.
2.
3.

WIEDZA UCZNIA

Nie potrafi wykonać prostych poleceń,
wymagających podstawowych umiejętności
Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w
stanie wykonać podstawowych zadań
Nie wykazuje się aktywnością na zajeciach

1.
Wykazuje braki w podstawowych wiadomościach z EDB
1.
Wykazuje
lekceważący stosunek
do przedmiotu

DOPUSZCZAJĄCA

1.

Przy pomocy nauczyciela wykonuje proste ,
podstawowe ćwiczenia wykorzystując
podstawowe umiejętności

1.
Wykazuje znaczne braki
wiedzy

DOSTATECZNA

2.

Samodzielnie wykonuje proste zadania w
trakcie zajęć
Pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje
źródła informacji
Przejawia przeciętną aktywność i
zaangażowanie

2.
Opanował podstawowe
elementy programu pozwalające
na podejmowanie w otoczeniu
działań ratowniczych i
zabezpieczających

3.
4.
DOBRA

Jest aktywna w czasie zajęć
Poprawnie rozumuje w kategoriach
przyczynowo-skutkowych
7.
Samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł
informacji
8.
Samodzielnie wykonuje typowe zadania o
niewielkim stopniu złożoności
9.
poprawnie wykonuje czynności ratownicze,
umie dobrać sprzęt i wykorzystać niektóre
środki ratownicze
1.
Opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym
1.
Potrafi
wykorzystywać
zdobytą wiedzę do
działań praktycznych

1.

2.

3.
4.

5.

Sprawnie
korzysta ze
wszystkich
dostępnych
źródeł
informacji
Samodzielnie
rozwiązuje
zadania i
problemy
przedstawione
przez
nauczyciela
Jest aktywny na
lekcjach
Bezbłędnie
wykonuje
czynności
ratownicze,
koryguje błędy
kolegów
Odpowiednio
wykorzystuje
sprzęt i środki
ratownicze

5.
6.

6.

1.
2.
3.
4.
1.

Sprawnie
wyszukuje w
rożnych
źródłach
informacje o
sposobach
alternatywnego
działania
Opanował w pełni materiał z podstawy programowej
Sprawnie wykorzystuje zdobytą wiedzę
Pracował systematycznie

CELUJĄCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inicjuje dyskusje na temat zajeć
Przedstawia własne , racjonalne koncepcje
rozwiązań, działań, przedsięwzięć
Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i
umiejętności, dzieli się tym z grupą
Odnajduje analogię , wskazuje szanse i
zagrożenia określonych rozwiązań
Wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do
omawianych zagadnień
Argumentuje w obronie własnych poglądów,
posługuje się wiedzą poza programową

1.
Zdobyta wiedza znacznie wykracza poza zakres materiału programowego
1.
Prezentuje swoje
wiadomości na forum
grupy

