PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W KLASACH I LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
i W KLASIE III GIMNAZJUM

1.

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

2.

Możliwe są następujące sposoby bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

Forma sprawdzania osiągnięć ucznia
Test wiedzy
Prezentacja multimedialna i przygotowanie lekcji
Sprawdzian z zakresu umiejętności udzielania
pierwszej pomocy
Ukończenie 16h kursu pierwszej pomocy PCK
Reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach
Ćwiczenia umiejętności udzielania pierwszej
pomocy
Karta pracy
Aktywność na lekcji, zadania dodatkowe
Praca domowa
Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych

3.
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Ustalenia dotyczące poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia.

TEST WIEDZY
Uczeń, który nie przystąpił (z przyczyn usprawiedliwionych) do testu w zapowiedzianym terminie,
powinien go napisać w kolejnym, ustalonym z nauczycielem terminie,
Uczeń, który nie napisze testu w wyznaczonym terminie lub jego nieobecność będzie
nieusprawiedliwiona otrzymuje 0 punktów,
Uczeń ma możliwość poprawiania testu, do średniej ważonej liczy się ocena nie niższa.
Sprawdzone i ocenione testy są oddawane uczniom. Uczniowie z dysfunkcjami nie rozwiązują
jednego zadania wskazanego przez nauczyciela.
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, PRZYGOTOWANIE LEKCJI.
Uczeń jeden raz w semestrze przygotowuje lekcję z prezentacja multimedialną.
Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przeprowadził lekcji otrzymuje oceny niedostateczne,
które może poprawić, jeżeli jego obecność będzie umotywowana i usprawiedliwiona.
Termin i temat prezentacji jest przekazywany uczniom we wrześniu.

SPRAWDZIAN Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
Przeprowadzany jest w formie szkolnych zawodów pierwszej pomocy, podczas, których uczniowie
udzielają pierwszej pomocy pozorantom w czerwcu. Sprawdzian dla klas 3 gimnazjum odbywa się
podczas dwudniowego wyjazdu edukacyjnego.
Uczeń, który nie będzie obecny podczas zawodów ma możliwość zaliczenia sprawdzianu podczas
zajęć szkolnego koła PCK. Termin sprawdzianu podawany jest z miesięcznym wyprzedzeniem.
ĆWICZENIA Z UMIEJĘTNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
Dotyczą materiału programowego omawianego na trzech ostatnich lekcjach i są zaliczane w formie
praktycznej.
REPREZENTOWANIE SZKOŁY W KONKURSACH I ZAWODACH
Uczeń uzyskuje ocenę wagi 8 za reprezentowanie szkoły w zawodach pierwszej pomocy i
konkursach proobronnych osiągając sukces w postaci I-III miejsca samodzielnie lub grupowo.
UKOŃCZENIE KURSU PIERWSZEJ POMOCY
Uczeń otrzymuje ocenę wagi 6 za uczestnictwo i ukończenie kursu pierwszej pomocy w formie
zdanego egzaminu.
KARTY PRACY
Uczeń otrzymuje oceny za niektóre karty pracy, wybrane przez nauczyciela. Nieobecność ucznia
nie powoduje oceny 0. Uczeń nieobecny na danych zajęciach będzie miał oceniona kolejna kartę
pracy.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE: STRZELNICA, STRAŻ POŻARNA, LOTNISKO
WOJSKOWE
Uczeń, który był nieobecny podczas zajęć warsztatowych-praktycznych otrzymuje ocenę 0.
Ocenę może poprawić jeżeli jego nieobecność jest umotywowana i usprawiedliwiona w formie
prezentacji multimedialnej ustalonej z nauczycielem.
4.

Kryteria ocen testów,sprawdzianów praktycznych.
95 % - 100 % łącznej ilości punktów

celujący

85 % - 94 % łącznej ilości punktów

bardzo dobry

70 % - 84 % łącznej ilości punktów

dobry

55 % - 69% łącznej ilości punktów

dostateczny

40 % - 54 % łącznej ilości punktów

dopuszczający

0 % - 39% łącznej ilości punktów

niedostateczny

5. Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się na podstawie średniej ważonej wszystkich ocen
cząstkowych oraz reguł opisanych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.
6. Przewidziany w WSO przedklasyfikacyjny egzamin umożliwiający poprawianie rocznej oceny
klasyfikacyjnej przygotowany jest z uwzględnieniem poziomu wymagań edukacyjnych na ocenę,

na którą uczeń zdaje. Zdany egzamin to wynik minimum 70%.
7.Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzygane będą
zgodnie z WSO.

