
Wymagania edukacyjne 

 „Edukacji dla bezpieczeństwa” w Szkole podstawowej Nr 14 w Rzeszowie 

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości (jasne kryteria, zakres wymagań, sposób 

punktowania odpowiedzi pisemnych i ustnych).  

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.  

3. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz inne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności są 

obowiązkowe. Oceny ze sprawdzianów są wpisywane do dziennika kolorem czerwonym z adnotacją daty, kiedy 

odbył się sprawdzian.  

4. W semestrze nauczyciel może przeprowadzić dwa sprawdziany pisemne (zapowiedziane) oraz cztery 

kartkówki, które nie muszą być zapowiedziane.  

5. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce, powinien go zaliczyć w ciągu najbliższego tygodni 

od dnia powrotu do szkoły (poza swoimi lekcjami) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.  

6. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, jest zobowiązany ją poprawić w ciągu tygodnia 

od dnia oddania sprawdzonych prac (poza swoimi lekcjami) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Uczeń ma 

prawo do poprawy oceny na ww. warunkach, jeżeli nie satysfakcjonuje go osiągnięty poziom wiedzy 

i umiejętności, choć otrzymał ocenę pozytywną.  

7. Przy poprawie odpowiedzi ustnych, sprawdzianów praktycznych, prac klasowych i pisaniu ich w drugim 

terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika w drugiej rubryce 

(kolorem czerwonym).  

8. Sprawdziany po omówieniu przechowuje nauczyciel.  

9. Uczeń, który unika pisania lub wykonania pracy, nie przychodzi w określonym terminie (ustalonym 

z nauczycielem) lub mimo obecności w szkole odmawia pisania lub wykonania pracy otrzymuje ocenę 

niedostateczną.  

10. Uczeń obecny na lekcji odmawiający odpowiedzi ustnej, pisania kartkówki, zapowiedzianej pracy pisemnej 

lub sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.  

11. Raz w roku każdy uczeń zobowiązany jest do wykonania projektu (w formie referatu pisemnego i prezentacji 

multimedialnej) o tematyce związanej z problematyką bezpieczeństwa. Temat można uzgodnić z nauczycielem 

lub wybrać z listy. Nieoddanie w terminie projektu i konspektu skutkuje oceną niedostateczną (szczegółowe 

wymogi dotyczące formy i realizacji projektu należy uzgodnić z nauczycielem „EdB”).  

12. Zeszyt jest dokumentacją zajęć i podlega ocenie, przynajmniej dwa razy w semestrze. Ocenianiu podlega 

treść merytoryczna (prowadzony długopisem lub piórem i czytelnie, bez powyrywanych stron oraz jakichkolwiek 

zapisków niezwiązanych z przedmiotem).  

13. Za brak pracy domowej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Oceny niedostatecznej nie otrzymuje uczeń, 

który wykonał zadanie błędnie i ma dokonać jego poprawy na następną lekcję. Niemniej jednak w przypadku 

niepoprawienia zadania, uczeń ten otrzymuje ocenę niedostateczną.  

14. Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „plus” lub „minus”. Otrzymanie 3 plusów skutkuje oceną bardzo 

dobrą, zaś trzech minusów – niedostateczną z aktywności.  

15. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z odpowiedzi ustnej.  

16. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji raz w semestrze. Adnotację o tym fakcie nauczyciel wpisuje 

do dziennika. Brak zeszytu lub materiałów, o które prosił nauczyciel, jest równoznaczny z nie przygotowaniem 

do lekcji. Możliwość zgłoszenia nie przygotowania nie dotyczy zapowiedzianych prac pisemnych, sprawdzianów 

oraz sprawdzianów praktycznych. Jeżeli uczeń nie zgłosił nie przygotowania przed lekcją lub przekroczył limit, 

otrzymuje ocenę niedostateczną.  

17. Każdy uczeń zalicza raz w roku: RKO, obsługa defibrylatora AED, pierwszą pomoc z wybranych 

przypadków medycznych (tj. omdlenia, złamania, zwichnięcia, stłuczenia, krwotoki, ukąszenia) . Jest to warunek 

niezbędny do otrzymania oceny dobrej z przedmiotu.  

18. Za udział w zajęciach pozalekcyjnych, związanych z problematyką bezpieczeństwa lub edukacją 

prozdrowotną (np. udział w olimpiadzie promującej zdrowy styl życia, mistrzostwach ratowniczych, 

konkursach), a także za zrealizowanie dodatkowego projektu, uzgodnionego z nauczycielem i ocenionego 

pozytywnie, uczeń może mieć podwyższoną ocenę semestralną, w stosunku do oceny wynikającej z ocen 

cząstkowych (zgodnie z przepisami zawartymi w „Przedmotowym systemie oceniania”).  

19. Korzystanie przez ucznia w czasie pracy pisemnych, sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych 

form sprawdzania wiedzy z niedozwolonych przez nauczyciela pomocy („ściągi”) oraz próby kontaktowania się 

między uczniami („podpowiadanie”) skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej, bez możliwości jej poprawy.  

20. Nauczyciel ma prawo wziąć ucznia do odpowiedzi ustnej, kiedy ten spóźnia się na lekcję.  



21. Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel informuje uczniów przewidywanej 

ocenie z „Edukacji dla Bezpieczeństwa”, przy czym ocena próbna z przedmiotu jest podawana miesiąc przed 

planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

22. Nie ma możliwości poprawy ocen cząstkowych, oceny semestralnej lub rocznej tydzień przed klasyfikacją.  

23. Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną lub 

inną uprawnioną instytucję poziom wymagać będzie obniżony.  

24. Nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających 50% czasu przeznaczonego na 

zajęcia lub unikania przez ucznia zaliczenia realizowanych treści. Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na 

podstawie minimum trzech ocen cząstkowych uzyskanych z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.  

25. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, nie przeszkadzają kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć 

oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i regulaminu.  

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem, a także w sprawach spornych, mają zastosowanie 

zasady określone w „Przedmiotowym systemie oceniania” oraz „Statucie ZSzP nr 4”.  

27. Z uczniami danek klasy nauczyciel zawiera „kontrakt „związany ze sposobami oceniania, poprawiania ocen 

i klasyfikowania. Obie strony po zapoznaniu się z „kontraktem”, zobowiązują się do przestrzegania 

wymienionych w nim zasad.  
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY  

Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Grzegorz Bober 

 

Ocena  Umiejętności i aktywność Uczeń:  Wiedza Uczeń:  

Celująca  inicjuje dyskusję  
przedstawia własne (racjonalne) koncepcje 

rozwiązań, działań, przedsięwzięć  

systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i 

umiejętności, dzieli się tym z grupą  

odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia 

określonych rozwiązań  

wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do 

omawianych zagadnień  

argumentuje w obronie własnych poglądów, 

posługując się wiedzą pozaprogramową  

 
zdobył wiedzę znacznie 

wykraczającą poza 

zakres materiału 

programowego  

 

Bardzo dobra  sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł 

informacji  

samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy 

postawione przez nauczyciela  

jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

(zawodach, konkursach)  

bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, 

koryguje błędy kolegów  

odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki 

ratownicze  

sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje 

o sposobach alternatywnego działania (także 

doraźnego)  

umie pokierować grupą rówieśników;  

 
zdobył pełen zakres 

wiedzy przewidziany w 

programie  

sprawnie wykorzystuje 

wiedzę z różnych 

przedmiotów do 

rozwiązywania zadań z 

zakresu edukacji dla 

bezpieczeństwa  

 

Dobra  samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł 

informacji  

poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-

skutkowych  

samodzielnie wykonuje typowe zadania o 

niewielkim stopniu złożoności  

podejmuje wybrane zadania dodatkowe  

jest aktywny w czasie lekcji  

poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie 

dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre 

środki ratownicze  

 
opanował materiał 

programowy w stopniu 

zadowalającym  

 

Dostateczna  pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje 

podstawowe źródła informacji 

opanował podstawowe 

elementy programu,  

Dopuszczająca  przy pomocy nauczyciela wykonuje proste 

polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności  

wykazuje braki w 

wiedzy, nie 

uniemożliwiają one 

jednak dalszej edukacji 

i mogą zostać usunięte  

Niedostateczna  nie potrafi wykonać prostych poleceń, 

wymagających zastosowania podstawowych 

umiejętności  

 

wykazuje braki w 

wiedzy, które 

uniemożliwiają dalszy 

rozwój w ramach 

przedmiotu  

 


