PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
1. PZO ma spełniać trzy funkcje :


klasyfikować, różnicować, motywować pracę ucznia

2. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności w formach :


ustnej: odpowiedź, aktywność na lekcjach, prezentacja-referat;



pisemnej: sprawdziany z nabytej wiedzy i umiejętności (zapowiedziane 2 tygodnie wcześniej),
karty pracy wypełniane na lekcji;



praktycznej: praca indywidualna lub w grupach

3. Ocenę semestralną i roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych, są one jawne i oparte
na następujących kryteriach:


celująca:

wystawiana przy wiadomościach wykraczających poza program nauczania, przy samodzielnej
oryginalnej pracy ucznia, jej prezentacji na lekcjach, konkursach, zawodach.


bardzo dobra:

za odpowiedź wyczerpującą pod względem faktograficznym, o treściach złożonych, trudnych,
operującą przykładami i sztuką wnioskowania oraz nienaganną formą językową.


dobra:

oparta o samodzielne przedstawienie większości wymaganych treści choć bez wyczerpania
zagadnienia, poprawna pod względem językowym.


dostateczna:

gdy uczeń zna ważniejsze fakty /posiada wiedzę podstawową/ potrafi je zinterpretować przy
niewielkiej pomocy nauczyciela, językiem niekoniecznie dobrym.


dopuszczająca:

a więc zawierająca minimum wiedzy elementarnej koniecznej w toku dalszej nauki, przy
możliwych błędach merytorycznych i językowych oraz wydatnej pomocy nauczyciela.


niedostateczna:

w sytuacji niespełnienia warunków oceny dopuszczającej.
4. Zgodnie ze statutem szkoły obowiązuje tzw. średnia ważona: "jeden", która przekłada się na
następujące oceny:
średnia ocen mniejsza niż 1,70 = ocenie niedostatecznej,
średnia ocen większa lub równa 1,70 = ocenie dopuszczającej,
średnia ocen większa lub równa 2,70 = ocenie dostatecznej,
średnia ocen większa lub równa 3,60 = ocenie dobre,

średnia ocen większa lub równa 4,60 = ocenie bardzo dobrej,
średnia ocen większa lub równa 5,40 = ocenie celującej.
Prace pisemne oceniane są według następujących przeliczników:
0% - 30 % ocena niedostateczna
31% - 50% dopuszczająca
51% - 69% dostateczna
70% - 89% dobra
90% -100% bardzo dobra
100% + dodatkowe prace celująca
5. Uczeń ma prawo do jednej poprawy oceny, nie później jednak niż dwa tygodnie przed
klasyfikacją semestralną czy roczną.
Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze ją na pierwszej lekcji, na której jest obecny; jeśli nieobecność
jest nieusprawiedliwiona nie ma możliwości napisania tej pracy, wystawia się wtedy ocenę "ndst".
Uczeń nieobecny z powodu udokumentowanej zwolnieniem lekarskim choroby, trwającej tydzień lub
dłużej, ma możliwość napisania zaległej pracy klasowej po ustaleniu terminu z nauczycielem.
Nie ma tzw. "nieprzygotowań" do lekcji.
Zgodnie z wymogiem nauczyciela (,,e-podręcznik” ), uczeń pracuje na lekcji korzystając z urządzeń
elektronicznych (telefon komórkowy, tablet) tylko i wyłącznie w celu realizacji tematu lekcji.
Niezastosowanie się, będzie skutkowało konfiskatą urządzenia przez nauczyciela i oddaniu go po
lekcji.
W przypadku braku dostępu do ,,e-podręcznika” nauczyciel udostępnia materiał za pomocą rzutnika.
W sytuacji braku dostępu do ,,e- podręcznika” po zajęciach lekcyjnych, uczeń ma możliwość
skorzystania z komputera w bibliotece szkolnej.

