Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
1. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:


Kartkówki – zapowiedziane, sprawdzające wiedzę i umiejętności z 3 ostatnich lekcji.



Zadanie domowe - uczeń ma prawo do popełniania błędów podczas samodzielnego
odrabiania zadań domowych ale ma obowiązek je odrabiać. Jeżeli uczeń nie potrafi
odrobić zadania domowego, może wykonać je na kartce lub „w brudnopisie”. Próba
wykonania zadania domowego jest traktowana na równi z zadaniem domowym.
Uczeń ma prawo 2 razy w półroczu nie posiadać zadania domowego. Kolejne braki
zadania domowego skutkują oceną niedostateczny.



Sprawdziany odbywają się po zakończeniu każdego działu, zapowiedziane z co
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany i kartkówki oceniane są wg
skali w WSO.



Zajęcia praktyczne – dotyczy działu pierwsza pomoc. Oceniana będzie oprócz
wiedzy

także

umiejętność

udzielania

pierwszej

pomocy

(ocena

stanu

poszkodowanego, resuscytacja (na fantomie), pozycja bezpieczna, opatrywanie ran)

2. Prawa ucznia:


Uczeń ma prawo do popełniania błędów w trakcie procesu nauki: zarówno podczas
lekcji jak i odrabiania prac domowych. Błędy te nie wpływają na ocenę (z wyjątkiem
sprawdzianów, kartkówek i zadań praktycznych „na ocenę”).



Uczeń ma prawo w każdej chwili poprosić nauczyciela o wyjaśnienie, pomoc w
wykonaniu zadania.



Uczeń ma prawo 1 raz w półroczu skorzystać z tzw. limitu, który oznacza całkowite
nieprzygotowanie do lekcji (brak książek, zeszytu, odrobionego zadania domowego).



Uczeń ma prawo wglądu do ocenionego sprawdzianu najpóźniej 2 tygodnie od dnia
jego napisania. Sprawdziany są dokumentem, po zapoznaniu ucznia z oceną,
nauczyciel zbiera je i przechowuje.



Rodzice mają prawo wglądu prac pisemnych.

3. Obowiązki ucznia:


Wszyscy uczniowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas lekcji i
odnoszenia się do siebie z szacunkiem.



W razie nieobecności dłuższej niż tydzień, uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia
nadrobić zaległości.



W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu uczeń ma obowiązek
w ciągu 2 tygodni (od otrzymania oceny) napisać poprawę sprawdzianu.



W przypadku jednodniowej nieobecności w trakcie sprawdzianu uczeń ma obowiązek
napisania sprawdzianu na następnej lekcji.



Jeżeli uczeń nie napisze sprawdzianu z powodu dłuższej (usprawiedliwionej)
nieobecności ma obowiązek napisać go w ciągu 2 tygodni.

