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Przedmiotowy system oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny z nadrzędnym  
mu Ocenianiem Wewnątrzszkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 we Wronkach. 
 
Ocenianie bieżące z edukacji dla bezpieczeństwa ma na celu monitorowanie pracy ucznia                          
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających            
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć. 
 
Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych                     
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na zasadach określonych                   
w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym. 

 
I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 

 
1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: 
a) wiadomości, 
b) umiejętności, 
c) zaangażowanie w zajęcia, 
d) aktywność. 
 
2. Systematycznej i planowej kontroli oraz ocenie podlegają: 
a) odpowiedzi ustne, 
b) sprawdziany, 
c) kartkówki, 
d) czynności polecone przez nauczyciela, 
e) samodzielne prace ucznia, np. prezentacje multimedialne, wykresy, albumy 

tematyczne, 
f) aktywność na zajęciach: uczestnictwo w ćwiczeniach i dyskusji 
g) inne zaplanowane w trakcie roku szkolnego formy pracy. 
 
3. Przy ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym obowiązuje skala  ocen oraz skróty: 
a) stopień celujący – 6 (cel), 
b) stopień bardzo dobry – 5 (bdb), 
c) stopień dobry – 4 (db), 
d) stopień dostateczny – 3 (dst), 
e) stopień dopuszczający – 2 (dop), 
f) stopień niedostateczny – 1 (ndst). 
 
4. Prace pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki) są oceniane punktowo wg skali: 
a) od 97 % do 100 % - stopień celujący; 



b) od 88 % do 96 % - stopień bardzo dobry; 
c) od 71 % do 87 % - stopień dobry; 
d) od 46 % do 70 % - stopień dostateczny; 
e) od 31 % do 45 % - stopień dopuszczający; 
f) od 0 % do 30 % - stopień niedostateczny. 
 
5. Przy oddawaniu sprawdzonych prac pisemnych nauczyciel przestrzega następujących 

terminów: 
a) test/sprawdzian – do dwóch tygodni pracy szkoły; 
b) kartkówka – do jednego tygodnia pracy szkoły. 

 
 
II. Kryteria oceniania 

 
1. Z kryteriami oceniania uczeń zapoznawany jest podczas pierwszej lekcji edukacji        

dla bezpieczeństwa w roku szkolnym. Kryteria te są wklejane przez ucznia do zeszytu 
przedmiotowego i dokładnie omawiane przez nauczyciela. 
 

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia potwierdzają zapoznanie się z kryteriami 
oceniania poprzez podpis w zeszycie przedmiotowym. 

 
3. Kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa 

 
 
 

ocena 
Umiejętność i aktywność 
Uczeń: 

Wiedza 
Uczeń 

celujący 

• inicjuje dyskusję 
• przedstawia własne (racjonalne) koncepcje 
rozwiązań, działań, 
przedsięwzięć 
• systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i 
umiejętności, dzieli się tym 
z grupą 
• odnajduje analogie, wskazuje szanse i 
zagrożenia określonych rozwiązań 
• wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do 
omawianych zagadnień 
• argumentuje w obronie własnych poglądów, 
posługując się wiedzą pozaprogramową 

• zdobył wiedzę znacznie 
wykraczającą poza zakres 
materiału programowego 

bardzo dobry 

• sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych 
źródeł informacji 
• samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy 
postawione przez nauczyciela 
• jest aktywny na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych (zawodach, konkursach) 
• bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, 
koryguje błędy kolegów 
• odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki 

zdobył pełen zakres wiedzy 
przewidziany w programie 
• sprawnie wykorzystuje 
wiedzę z różnych przedmiotów 
do rozwiązywania zadań             
z zakresu edukacji                    
dla bezpieczeństwa 



ratownicze 
• sprawnie wyszukuje w różnych źródłach 
informacje o sposobach alternatywnego 
działania (także doraźnego) 
• umie pokierować grupą rówieśników 

dobry 

• samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł 
informacji 
• poprawnie rozumuje w kategoriach 
przyczynowo-skutkowych 
• samodzielnie wykonuje typowe zadania             
o niewielkim stopniu złożoności 
• podejmuje wybrane zadania dodatkowe 
• jest aktywny w czasie lekcji 
• poprawnie wykonuje czynności ratownicze, 
umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać 
niektóre środki ratownicze 

• opanował materiał 
programowy w stopniu 
zadowalającym 

dostateczny 

•pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje 
podstawowe źródła informacji 
• samodzielnie wykonuje proste zadania w 
trakcie zajęć 
• przejawia przeciętną aktywność 

•opanował podstawowe 
elementy programu, 
pozwalające na podejmowanie 
w otoczeniu działań 
ratowniczych                                  
i zabezpieczających 

dopuszczający 
•przy pomocy nauczyciela wykonuje proste 
polecenia, wykorzystując podstawowe 
umiejętności 

•wykazuje braki w wiedzy,             
nie uniemożliwiają 
one jednak dalszej edukacji            
i mogą zostać usunięte 

niedostateczny 
•nie potrafi wykonać prostych poleceń, 
wymagających zastosowania podstawowych 
umiejętności 

•wykazuje braki w wiedzy, 
które uniemożliwiają dalszy 
rozwój   w ramach przedmiotu 

 
 

 
III. Przygotowanie ucznia do lekcji 

 
1. Uczeń ma obowiązek chodzić systematycznie na zajęcia. Nieobecność powyżej 50% 

może skutkować nieklasyfikowaniem ucznia z przedmiotu. 
 

2. Uczeń zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy, podręcznik oraz inne 
materiały udostępnione przez nauczyciela. Ich brak traktowany jest podobnie jak w 
przypadku nieodrobienia pracy domowej. 

 
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć: 
a) jeden raz w półroczu (przy jednej godzinie zajęć w tygodniu); 
b) z powodu choroby trwającej dłużej niż 3 dni pracy szkoły. 

 
4. Nieprzygotowanie ucznia odnotowywane jest jako „.” lub „-„. Przekroczenie limitu 

nieprzygotowań skutkuje oceną niedostateczną. 
 

5. Uczeń nie może zgłaszać nieprzygotowania z zapowiedzianych form sprawdzania 
wiadomości i umiejętności. 



 
6. O nieprzygotowaniu do zajęć uczeń informuje nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji. 

 
7. W przypadku nieobecności ucznia podczas pisemnej formy sprawdzania wiadomości                        

i umiejętności, bez względu na przyczyny, uczeń zobowiązany jest w ciągu tygodnia 
zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu sprawdzenia osiągnięć. W razie 
nieobecności ucznia w tym terminie nauczyciel ma prawo w dowolnej chwili sprawdzić 
w toku zajęć szkolnych, czy uczeń opanował treść nauczania i umiejętności z zakresu 
tego sprawdzianu. 

 
8. W szczególnych przypadkach nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem nieobecnym 

termin napisania testu/kartkówki, jednak nie dłuższy niż dwa tygodnie od jego 
ustalenia. 

 
9. Jeżeli uczeń odmawia przystąpienia do sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną 

bez możliwości jej poprawy.  
 

10. Ucieczka ze sprawdzianu lub kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa 
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny 
niedostatecznej. 

 
11. Uczeń ma prawo do poprawy maksymalnie 2 ocen w półroczu z wyłączeniem oceny 

„bardzo dobry”. 
 
12. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej (jednak 

nie później niż  w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia. Poprawiona ocena jest 
odnotowywana w dzienniku obok oceny niedostatecznej i nie może być wyższa niż 
bardzo dobry, jednakże obie są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej 
(rocznej).  
 
 

IV. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i rocznych 
 

1. Ocenę śródroczną oraz roczną ustala się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych, 
przy czym najistotniejsze są oceny ze sprawdzianów/testów, dalej odpowiedzi ustnych, 
kartkówek, ćwiczeń oraz innych aktywności. 
 

2. W okresie trzech tygodni przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciel ogranicza                
do minimum przeprowadzanie wszystkich form sprawdzania osiągnięć obejmujących 
zakres szerszy niż 3 jednostki tematyczne. 

 
3. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel 

wpisuje do elektronicznego dziennika lekcyjnego przewidywane oceny dla uczniów. 
 

 



4. W przypadku, gdy uczeń w tygodniu poprzedzającym klasyfikacyjne posiedzenie Rady 
Pedagogicznej rażąco narusza regulamin przedmiotowy i jest nieprzygotowany            
do zajęć, nauczyciel ma prawo do zmiany oceny z zajęć edukacyjnych. 

 
5. Uczniom, którzy chcą uzyskać śródroczną lub roczną ocenę wyższą niż przewidywana  

nauczyciel stwarza możliwości i daje szansę uzupełnienia braków poprzez: 

a) indywidualną pomoc nauczyciela, 
b) zadania dodatkowe, 
c) pomoc koleżeńską. 

 
6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, nauczyciel stwierdzi, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej lub ukończenie szkoły, umożliwia on uczniowi uzupełnienie 
braków, np. poprzez udział w zajęciach wyrównawczych czy wykonanie dodatkowych 
prac. 

 
V. Sposoby informowania ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o ocenach 

 
1. Uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco, po ich otrzymaniu. Ocena z testu jest 

uzasadniana przez nauczyciela pisemnie, oceny z pozostałych form sprawdzenia 
umiejętności  i wiadomości uzasadniane są ustnie. 
 

2. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia są informowani o ocenach: 
a) poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym, 
b) podczas wywiadówek, 
c) w czasie cotygodniowych dyżurów nauczycieli. 

 
3. Rodzic ma prawo wglądu w prace pisemne dziecka na terenie szkoły po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu z nauczycielem przedmiotu. Wgląd w prace może odbyć się             
w następujących sytuacjach: 

a) podczas dyżuru nauczyciela, 
b) podczas „otwartych drzwi”, 
c) lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. 

 
 

 
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa 
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