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Przedmiotowe zasady oceniania 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: 

 zeszyt przedmiotowy, 

 w zależności od planowanych ćwiczeń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

uczniowie przynoszą na zajęcia niezbędne materiały konieczne do pracy na lekcji (bandaże, 

gaziki, kompresy), które nauczyciel podaje w zeszycie przedmiotowym z niezbędnym 

wyprzedzeniem. 

Obszary oceniania: 

Ocenianiu podlegają: 
a) wiadomości 

b) umiejętności 

c) stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych (scenki i ćwiczenia w trakcie lekcji) 

d) aktywność na lekcji 
e) praca w grupie 

 

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 
Uczeń otrzymuje oceny za: 

 a) formy pisemne sprawdzające (2-3 razy w semestrze),  
 b) formy ustne: odpowiedzi,   

 c) prezentacje (1 w semestrze), 

 d) formy praktyczne: ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 e) zeszyt przedmiotowy (1 ocena  w semestrze), 
 f) aktywność na zajęciach. 

  

Zasady oceniania: 

1. Na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa oceniane są wyżej wymienione obszary według 

kryteriów ogólnych przyjętych w Statucie Szkoły.  

2. Ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji 

rozwiązania, systematyczności (wywiązanie się w terminie) oraz zaangażowania, wysiłku i 

wkładu pracy ucznia w wykonanie zadania. 

3. Uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, 

który również podlega ocenie. 

4. Jeśli uczeń nie ma zeszytu lub przyborów otrzymuje minus w dzienniku. Trzy minusy składają 

się na ocenę niedostateczną.  

5. Za aktywne uczestnictwo w zajęciach uczeń może otrzymać plusy. Trzy plusy to ocena bardzo 

dobra. 

6. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń jest zobowiązany zgłosić przed rozpoczęciem przez 

nauczyciela zajęć. W semestrze uczeń może zgłosić dwa razy nieprzygotowanie. Zostaje ono 

odnotowane w dzienniku, ale nie ma żadnego wpływu na ocenę.   

7. Jeśli uczeń nie zgłosi nieprzygotowania, a nauczyciel to zauważy, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

8. Prace długoterminowe nie są traktowane jako nieprzygotowanie.  
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9. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym 

jednak niż dwa tygodnie od momentu wystawienia oceny niezadowalającej ucznia. Daną 

ocenę uczeń może poprawić tylko raz.  

10. Uczeń mimo nieobecności na lekcji jest zobowiązany zaliczyć zaległe zadania  

i sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela, nie dłuższym jednak niż dwa 

tygodnie.  

11. Wydłużenie terminu zaliczenia przysługuje uczniowi, którego nieobecność w szkole  

z powodu choroby przekroczyła dwa tygodnie. Czas i sposób zaliczenia jest wówczas ustalany 

indywidualnie.  

12. Ocena okresowa i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

13. Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowane w dzienniku klasowym (e-dzienniku).  

14. Istnieje możliwość uzyskania oceny za prace dodatkowe (raz w semestrze- pracę na 

uzgodniony z nauczycielem temat należy dostarczyć nie później niż do końca grudnia  

(1 semestr) i maja (2 semestr). Prace dostarczane po terminie nie będą sprawdzane.  

W przypadku prac projektowych (prezentacje, plakaty, krzyżówki) estetyka wykonania jest 

jednym z kryteriów oceny (obok terminowości i zawartości merytorycznej). 

 
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 

Ocena celująca:  
- uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć, 

- uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania 

w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania 

przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

- wyróżnia się dużą aktywnością i zaangażowaniem na zajęciach, 

- jego zachowania i postawy są nienaganne,  

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji, 

- jest twórczy i kreatywny, 

- wzorowo prowadzi swój zeszyt przedmiotowy, 

- rozlicza się z prac w ustalonych terminach (prace domowe, projekty, prezentacje), 

- chętnie pomaga kolegom, którzy słabiej radzą sobie z wykonaniem zadania. 

 

Ocena bardzo dobra: 

- uczeń zwykle jest przygotowany do zajęć, 

- uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony programem nauczania przedmiotu w 

danej klasie, 

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 

praktyczne ujęte programem nauczania, 

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

- jego zachowania i postawy są nienaganne,  

- korzysta z różnorodnych źródeł informacji, 

- rozlicza się z prac w ustalonych terminach, 

- bardzo dobrze prowadzi swój zeszyt przedmiotowy. 
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Ocena dobra: 

- uczniowi zdarza się być nieprzygotowanym do zajęć, 

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania opisane  

w podstawie programowej oraz 

- poprawnie stosuje wiadomości, 

- rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczne, 

- jego postawy i zachowania są poprawne, 

- dobrze prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena dostateczna: 

- uczeń jest często nieprzygotowany do zajęć, 

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na 

poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz 

- rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności, 

- jego zachowania i postawy są poprawne, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena dopuszczająca: 

- uczeń jest często nieprzygotowany do zajęć, 

- uczeń rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim 

stopniu trudności, ale: 

- nie spełnia wymagań zawartych w podstawie programowej, 

- braki w opanowaniu minimum programowego nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki, 

- jego zachowania i postawy są poprawne, 

- prowadzi zeszyt przedmiotowy. 

 

Ocena niedostateczna: 

- uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu 

nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze 

zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz  

- nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, 

- nie wykonuje ćwiczeń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Ocenianie ucznia z opinią o dysleksji 

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są 

dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości. 

1. Uczeń ze stwierdzoną dysleksją realizuje program przewidziany dla pozostałych uczniów  

w klasie. 

2. Jeżeli specyficzne trudności w uczeniu się nie mają wpływu na realizację zadań na lekcjach 

edukacji dla bezpieczeństwa, uczeń oceniany jest według kryteriów ogólnych. 

3. Jeżeli wynika to z opinii o dysleksji, uczeń ma prawo do wydłużonego czasu na wykonanie 

zadania lub zmniejszenia zakresu zadania tak, aby mógł je wykonać w wymaganym czasie. 

4. U uczniów z dysortografią w ocenie zadania nie będą brane pod uwagę błędy literowe  

i ortograficzne, które wpływają na wykonanie tego zadania. 



Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni Strona 4 
 

5. Uczeń z głęboką dysleksją, utrudniającą w znacznym stopniu czytanie i pisanie, otrzymuje 

zadania umożliwiające mu odwzorowanie tekstu potrzebnego do jego wykonania. W ocenie 

liczyć się będzie  umiejętność ucznia i jego logiczne myślenie 

 

 

 

Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 
 

Kryteria oceniania ucznia niepełnosprawnego na poszczególne oceny są podobne, jak ucznia 

zdrowego, z tym, że: 

- od ucznia niepełnosprawnego wymaga się takiego zakresu opanowania treści programowych, na 

jakie pozwala jego sprawność intelektualna, 

- zadania manualne oraz ćwiczenia z zakresu samodzielnego udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej są dostosowane do sprawności dziecka. Pomoc nauczyciela wykonaniu zadania nie 

obniża oceny za to zadanie, 

- najważniejszymi kryteriami oceny ucznia są: 

 przygotowanie do zajęć 

 chęć uczestnictwa w zajęciach 

 zaangażowanie w wykonywaną pracę 

 staranie i wysiłek włożone w wykonanie zadania 

 stosowanie się do wskazówek i zaleceń nauczyciela, szczególnie w kwestii bezpieczeństwa 

 umiejętność współpracy w grupie (wykonanie przyjętych obowiązków, dzielenie się sprzętem, 

materiałami itp.). 

Dopuszcza się zwolnienie ucznia niepełnosprawnego ruchowo z części ćwiczeń praktycznych  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy- w takim przypadku uczeń może otrzymać ocenę za 

zaprezentowanie schematu postepowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.  

 

 

 

 


