PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w roku szkolnym
2019/2020 w Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu.
nauczyciel: Katarzyna Jelinek
I. Komponenty podlegające ocenie:
 wiedza merytoryczna z przedmiotu, umiejętności, systematyczność i aktywność ucznia
II. Formy oceniania postępów uczniów oraz ich waga:
 sprawdziany: obejmują wiedzę oraz umiejętności z danego działu: waga 3. (sprawdzian może
mieć formę pisemną oraz ustną)
 odpowiedź ustna: waga 2 lub 3
 prace pisemne (np. zadania domowe, kartkówki, prezentacje) waga 1, 2 lub 3
 aktywność: waga 1; sumowanie „+”. Pięć „+” równoważne jest z oceną bardzo dobrą.
 ocena za udział w konkursach, wydarzeniach zawiązanych z przedmiotem, itp. waga ,2 lub3
III. Skala oceniania.
Kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne zgodnie ze Statutem szkoły.
IV. Nieprzygotowania.
Uczeń może bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie jeden raz w semestrze. Otrzymuje w takiej
sytuacji wpis do dziennika „np.” Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
Uczeń przygotowany do lekcji posiada wszystkie potrzebne do pracy materiały (podręcznik,)
oraz jest przygotowany do zajęć pod względem merytorycznym. Nieprzygotowanie nie dotyczy
zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, powtórek z okresu dwóch tygodni przed klasyfikacją.
Nieprzygotowanie należy zgłosić na początku lekcji. Po wykorzystaniu nieprzygotowania, każde kolejne
skutkuje oceną niedostateczną. Ocena za nieprzygotowanie ma wagę 1.
V. Poprawy ocen.
Zgodnie ze Statutem. Uczeń ma obowiązek poprawić oceny niedostateczne ze sprawdzianów głównych,
odpowiedzi ustnych oraz innych form oceniania wskazanych przez nauczyciela w terminie 2 tygodni od
wpisanej oceny do dziennika. Ocena z poprawy nie anuluje oceny poprawianej, jej waga jest równa wadze
oceny poprawianej. Decyzję o możliwości poprawy kartkówki podejmuje nauczyciel. Po dłuższej
nieobecności ucznia w szkole (1 tydzień i dłużej) uczeń ma prawo uzyskać od nauczyciela czas na
nadrobienie materiału.
VI. Ocena śródroczna i roczna.
Ocena śródroczna ustalana jest na podstawie średniej ważonej. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną ocen
śródrocznych (z I oraz II okresu).
Niniejszy dokument ma charakter otwarty i może ulec zmianie w wyniku zmian podstawy
programowej, uwag zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

