Przedmiotowe Zasady Oceniania
Edukacji dla Bezpieczeństwa
Szkoła Podstawowa w Mamliczu
Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkole
podstawowej jest realizowany w klasie VIII .
Opracowany został w oparciu o:
1. Podstawę programową kształcenia ogólnego szkół podstawowych
„Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa”
autor: Jarosław Słoma Wydawnictwa Szkolne Nowa Era
Program realizowany jest wg podręcznika: „Żyję i działam bezpiecznie” –
podręcznik dla klasy VIII; Jarosław Słoma, Nowa Era
Przedmiotem oceniania są:






wiadomości,
umiejętności,
ćwiczenia praktyczne,
postawa ucznia i jego zaangażowanie w zajęcia,
dodatkowe działania ponadprogramowe.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania
osiągnięć uczniów:
1. Uczeń ma obowiązek posiadać:
- podręcznik do EDB
- zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania.
2.Uczeń ma prawo do braku przygotowania do zajęć („-”): 1 razy w ciągu jednego
półrocza i jest zobowiązany zgłosić to na początku lekcji.
3.Uczeń może być oceniany za:
a) prace kontrolne: testy, sprawdziany, prace klasowe, (oceny z prac kontrolnych
wpisywane są kolorem czerwonym),
b) kartkówki, (z trzech ostatnich lekcji)
c) prace domowe,
d) odpowiedzi ustne,
e) pracę na lekcji, aktywność
f) udział w konkursach,
g) prace grupowe
h) dodatkową pracę zaproponowaną przez nauczyciela lub wynikająca z inicjatywy
ucznia.

4. Prace kontrolne – są zawsze zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Kartkówki i odpowiedź ustna – są zazwyczaj zapowiedziane, ale nie muszą być
zapowiedziane. Uczeń ma obowiązek być zawsze przygotowany z 3 ostatnich lekcji.
5. Uczeń ma obowiązek pisania lub zaliczania materiału ze wszystkich
przeprowadzanych w danym semestrze prac kontrolnych. Jeżeli tego obowiązku nie
dopełni, dostaje ocenę niedostateczną z niezaliczonej pracy kontrolnej.
6. Poprawa prac kontrolnych (poprawiane mogą być wszystkie oceny niższe od
oceny dobrej, bardzo dobrej )
- w terminie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny,
- uczeń ma obowiązek przygotować się do poprawy,
- ocena z poprawy jest wpisana do dziennika obok pierwszej oceny.
7. Uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości w nauce, wynikające z nieobecności
w szkole, braku przygotowania do zajęć lub innych powodów.
8. W szczególnych sytuacjach (dłuższa nieobecność ucznia w szkole spowodowana
chorobą, inne wypadki losowe) nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem terminy i
sposób nadrobienia zaległości w nauce.
9. Ocenianie prac kontrolnych odbywa się według skali procentowej:
PRACE KLASOWE, SPRAWDZIANY, TESTY, KARTKÓWKI
0%- 29%- ocena niedostateczna
30%- 49%- ocena dopuszczająca
50%- 69%- ocena dostateczna
70%- 89%- ocena dobra
90%- 99%- ocena bardzo dobra
100% -ocena celująca

Ocena prac pisemnych dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno pedagogicznej lub poradni specjalistycznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych
jest obliczana według skali:
0% - 19% - niedostateczny
20% - 40% - dopuszczający
41% - 65% - dostateczny
66% - 80% - dobry
81% - 100% - bardzo dobry
Powyższa punktacja jest stosowana tylko wtedy, gdy uczeń z opinią pisze ten
sam test/sprawdzian co pozostali uczniowie.

Zasady oceniania uczniów z dysfunkcjami
Praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami będzie
odbywała się zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach.
Zasady ogólne dotyczące uczniów z dysfunkcjami:
- obniżenie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
- wykonywanie pracy pisemnej dostosowanej do jego możliwości lub wykonanie
takiej samej, jak pozostali uczniowie mając wydłużony czas.
- wydłużanie limitu czasu na wykonanie zadań, w których konieczne jest
samodzielne czytanie i pisanie
- podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości przez akcentowanie
drobnych postępów w nauce, podkreślanie niewielkich osiągnięć
- wspieranie w trudnych sytuacjach, rozbudzanie motywacji do nauki, wysiłku
umysłowego
- wdrażanie do samodzielnej nauki, proponowanie zadań dodatkowych
- zastępowanie ewentualnych skomplikowanych poleceń sformułowaniami jasnymi,
czytelnymi dla ucznia ;
- zaliczanie jeśli uczeń potrafi wytłumaczyć definicję (często przy pomocy
nauczyciela), nazwać elementy;
- podczas oceniania zadań praktycznych liberalne ocenianie (zwłaszcza staranność i
dokładność) i nie branie pod uwagę estetyki wykonania;
Sposoby informowania uczniów:
Na pierwszych godzinach lekcyjnych nauczyciel zapoznaje uczniów z PZO.
Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria. Uczniowie są informowani
na bieżąco w czasie zajęć, każda ocena jest wpisywana do dziennika
elektronicznego.
O proponowanej ocenie klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia na dwa tygodnie
przed wystawieniem oceny ostatecznej.
Sposoby informowania rodziców:
Rodzice mają możliwość zapoznać się szczegółowo z PZO z Edukacji dla
Bezpieczeństwa na stronie internetowej szkoły.
O ocenach cząstkowych i klasyfikacyjnych informuje się rodziców na zebraniach
rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzica z nauczycielem w
szkole oraz poprzez dziennik elektroniczny.
Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej klasyfikacyjnej jest przekazywana za
pośrednictwem wychowawców na zebraniu ogólnym nie później niż miesiąc przed
wystawieniem oceny, rodzic potwierdza tę informację podpisem.
Zasady wystawiania oceny rocznej:
Wystawianie oceny klasyfikacyjnej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych,
przy czym większą wagę mają oceny za sprawdzian oraz ćwiczenia praktyczne i
odpowiedź, w drugiej kolejności są kartkówki, aktywność ucznia. Pozostałe oceny są
wspomagające.
Przy wystawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę oceny uzyskane w całym roku
szkolnym.
Wystawiając ocenę roczną uwzględnia się systematyczne uczęszczanie na zajęcia
lekcyjne i stosunek ucznia do przedmiotu.

Wymagania edukacyjne
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń:
1. zna i rozróżnia sygnały alarmowe,
2. wie jak rozpoznać urazy,
3. zna czynności przy wentylacji zastępczej,
4. zna przyczyny wstrząsu,
5. wymienia rodzaje urazów i krwotoków,
6. wymienia stopnie oparzeń i odmrożeń,
7. rozpoznaje zatrucia,
8. rozpoznaje urazy kończyn,
9. wymienia zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry,
10. wymienia przyczyny powodzi i pożaru,
11. wymienia zagrożenia jakie niesie powódź,
12. wymienia rodzaje promieniowania w miejscu swojego zamieszkania,
13. zna miejsce poboru wody w najbliższym otoczeniu,
14. wymienia powody zabezpieczenia wody i żywności,
15. Wymienia i rozróżnia znaki bezpieczeństwa,
16. Wymienia główne zadania obrony cywilnej i podstawowe dokumenty
normatywne.
Na ocenę dostateczną:
Uczeń:
1. Rozumie znaczenie konkretnych sygnałów alarmowych,
2. Potrafi wyjaśnić podstawowe funkcje życiowe,
3. Potrafi wykonać uciskanie klatki piersiowej oraz wentylację zastępczą,
4. Zna podstawowe techniki przenoszenia osób poszkodowanych,
5. Zna techniki tamowania krwotoków,
6. Potrafi udzielić pomocy po rozpoznaniu ran,
7. Zna sposoby udzielenia pomocy przy oparzeniach i wychłodzeniach,
8. Umie podać przyczyny zatruć,
9. Zna czynności pierwszej pomocy w przypadku złamań kończyn,
10. Umie wyjaśnić przyczyny powstania paniki,
11. Wymienia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom lokalnym,
12. Wymienia sprzęt przeciwpożarowy,
13. Przedstawia zagrożenia związane z katastrofami i awariami,
14. Umie scharakteryzować źródła oraz rodzaje promieniowania,
15. Potrafi określić zasady zabezpieczania wody i żywności na wypadek
zagrożeń,
16. Wyjaśnia pojęcia: odkażanie, dezynfekcja, dezaktywacja, dezynsekcja,
deratyzacja,
17. Umie opisać znaczenie znaków ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej
oraz higieny pracy w swoim otoczeniu i regionie.
Na ocenę dobrą:
Uczeń:
1. Potrafi wykonać czynności nakazane określonymi sygnałami alarmowymi,
2. Zna czynności tzw. łańcucha ratunkowego i potrafi wykonać je praktycznie,
3. Umie podać przyczyny i objawy wstrząsu pourazowego,

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Umie opatrywać różne rodzaje ran, tamować krwotoki zewnętrzne,
Umie udzielić pomocy przy poparzeniach i odmrożeniach,
Zna sposoby i potrafi udzielić pomocy osobie porażonej prądem,
Potrafi określić drogi wnikania trucizn do organizmu,
Potrafi określić warunki i miejsca sprzyjające urazom układu kostnego,
Potrafi wykorzystać podręczne materiały do ochrony dróg oddechowych i
skóry,
10. Potrafi wymienić możliwości przeciwdziałania panice,
11. Umie dokonać analizy lokalnych zagrożeń powodzią, pożarem,
12. Potrafi omówić czynności ratownicze podczas pożaru,
13. Potrafi właściwie postępować podczas pożaru w domu i w szkole,
14. Potrafi wskazać możliwości wykorzystania promieniowania,
15. Omawia różne sposoby zabezpieczania żywności i wody przed skażeniem,
16. Potrafi omówić różnice między częściowymi i całkowitymi zabiegami
sanitarnymi i specjalnymi,
17. Wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony
Cywilnej na świecie.
Na ocenę bardzo dobrą:
Uczeń:
1. Wie jak reagować przy zaburzeniach podstawowych funkcji życiowych,
2. Umie scharakteryzować przyczyny zaburzeń krążenia i oddychania,
3. Umie wykonać czynności pierwszej pomocy przy wstrząsie pourazowym,
4. Potrafi omówić sposoby sporządzania prowizorycznych noszy,
5. Potrafi wyjaśnić jak zapobiegać zakażeniom,
6. Potrafi udzielić pomocy osobie poparzonej środkami chemicznymi,
7. Potrafi udzielić pomocy osobie zatrutej środkami chemicznymi, gazami,
artykułami spożywczymi,
8. Potrafi zastosować podręczne środki do unieruchomienia kończyn dolnych i
górnych,
9. Potrafi zachować się w obliczu możliwości powstania paniki,
10. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
11. Potrafi wykorzystać podręczny sprzęt gaśniczy do gaszenia pożaru w zarodku,
12. Potrafi postępować w obliczu komunikacyjnych i ekologicznych,
13. Potrafi wyjaśnić indywidualne możliwości ochrony przed promieniowaniem,
14. Potrafi praktycznie zastosować środki do przechowywania żywności i wody,
15. Potrafi przeprowadzić zabiegi sanitarne w domu przy pomocy materiałów
znajdujących się w apteczce domowej,
16. Potrafi wymienić zadania jakie stoją przed formacjami OC w obliczu zagrożeń.
Na ocenę celującą:
Uczeń:
1. Umie pokierować akcją ewakuacyjną po ogłoszeniu alarmu,
2. Potrafi realizować zasady indywidualnego postępowania na wypadek
powodzi, pożaru oraz wypadku komunikacyjnego'
3. Uczniowie pragnący otrzymać ocenę celującą na koniec roku szkolnego lub
semestru powinni: brać aktywny udział w zajęciach, posiadać cząstkowe
oceny celujące.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z EDB są do wglądu dla rodziców i
uczniów w klasie, bibliotece oraz na stronie internetowej szkoły
PZO ulega ewaluacji po zakończeniu każdego roku szkolnego.
Aneks do kryteriów oceniania – nauczanie zdalne
1. Podczas nauczania zdalnego głównym kanałem łączności oraz wymiany
informacji pomiędzy nauczycielem, a uczniem jest aplikacja Teams oraz
dziennik elektroniczny Librus.
2. Nauczyciele udostępniać będą wspomnianą drogą materiały do pracy oraz
kontaktować się w czasie rzeczywistym lub poprzez wiadomości, w których
będą instrukcje do wykonania przez ucznia podczas lekcji.
3. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z
wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
4. Uczeń przesyła do nauczyciela zlecone prace na nośnik wskazany przez
nauczyciela w określonym terminie (w aplikacji Teams, na e-mail nauczyciela
lub dziennik elektroniczny).
5. W ocenianiu uwzględnia się kryteria: systematyczność w uczestniczeniu w
lekcji i aktywność na lekcji zwłaszcza odpowiedzi na żywo bezpośrednio
podczas zajęć, terminowość wykonania pracy, poprawność rozwiązań oraz
trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania u poszczególnych
uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy.
6. Brak systematycznego udziału ucznia w lekcjach online, brak
rozwiązywania przez niego testów, zadań, prac domowych będzie zgłaszany
przez nauczyciela poprzez wiadomość Librus rodzicom ucznia oraz
wychowawcy klasy.
7. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie
wyznaczonym przez nauczyciela pracę pisemną, która zostanie oceniona
zgodnie z kryteriami lub wykonać w terminie każde zadanie zlecone przez
nauczyciela.

Ewa Szczygielska
Nauczyciel EDB

