
Kryteria oceniania - edukacja dla bezpieczeństwa 

 1. Ocenianie pracy uczniów odbywa się na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów, kartkówek, 
odpowiedzi ustnych oraz aktywności uczniów na lekcji.  

2. Sprawdziany są obowiązkowe.  

3. Przewidziane są sprawdziany po zakończeniu każdego rozdziału materiału. 

 4. Sprawdziany są przeprowadzane w formie pisemnej. 

5. Oceny ze sprawdzianów stanowią najważniejsza część składowa oceny semestralnej(rocznej). 
Sprawdziany będą miały formę pisemną oraz czynną - działania praktyczne w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy. 

6. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu (niedostateczną i inną) w ciągu tygodnia od dnia 
oddania sprawdzonych prac. Uczeń może przystępować do poprawy danego sprawdzianu tylko jeden 
raz. Przy poprawianiu sprawdzianów w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana 
ocena jest wpisana do dziennika.  

8. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych, to powinien przystąpić do niego w ciągu 
tygodnia od dnia powrotu do szkoły.  

9. Uczeń przyłapany na ściąganiu otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawy tej 
oceny.  

10. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.  

11. Kartkówki mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji (nie muszą być wcześniej 
zapowiedziane).  

12. Uczeń może otrzymać ocenę dodatkową za udział w konkursach, projektach.  

16. W przypadku sprawdzianów lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny 
cyfrowe wg kryteriów:  
100% – 91% – bardzo dobry  
90% – 71% – dobry  
70% – 51% – dostateczny  
50% – 31% – dopuszczający  
30% – 0% – niedostateczny 

19. Rodzice informowani są o ocenach cząstkowych i semestralnych na zebraniach rodzicielskich lub 
w czasie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem. Na życzenie rodziców, podczas takich 
spotkań, są udostępniane do wglądu pisemne sprawdziany.  

20. Szczegółowe kryteria oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa zostały omówione na pierwszej 
lekcji we wrześniu. W innych sprawach zastosowanie ma Statut Szkoły Podstawowej nr 28. 
Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: 



 -wypowiedzi;  
- czynności polecone przez nauczyciela;  
- odpowiedzi, rozwiązywanie krzyżówek, kartkówki;  
-sprawdziany, testy;  
- aktywność na zajęciach (uczestnictwo w ćwiczeniach, dyskusji – poprawność działania, logika 
argumentacji, oryginalność i przydatność proponowanych rozwiązań). 

 

 


