
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDB

1.  KONTRAKT Z UCZNIAMI.

2. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów.
 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

3. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe, jego brak zaznaczany jest 
minusem, który usunięty zostanie po przedstawieniu uzupełnionego tematu najpóźniej 
podczas kolejnych zajęć. Brak zgłoszenia przez ucznia, że notatka została uzupełniona 
powoduje pozostawienia minusa. Uzyskanie trzech minusów jest równoważne z 
otrzymaniem oceny niedostatecznej wagi 3

4. Odpowiedzi z co najmniej czterech ostatnich lekcji)  są obowiązkowe.
5. Kartkówki są przeprowadzane tylko w trybie nagłym i są spowodowane brakiem 

aktywności lub brakiem porządku umożliwiającego przeprowadzenie zajęć. Nie ma 
możliwości poprawy kartkówki spowodowanej brakiem porządku podczas lekcji.
 Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić kartkówkę w ciągu dwóch tygodni.

6.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu 
w obecności nauczyciela.

7. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na semestr, uczeń zalicza wskazaną partię 
materiału w terminie ustalonym z nauczycielem.

8.  Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji, może być nieklasyfikowany z przedmiotu.

II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ.
9. - Praca w grupach (1-2 na semestr) – oceny w skali 1–5.
10.  +++++ oznacza ocenę bardzo dobrą, – – – oznacza ocenę niedostateczną).
11. - Odpowiedź ustna (maksymalnie 1-3 na semestr) – oceny w skali 1–6. Uczeń otrzymuje na 

ogół trzy pytania, w tym jedno o charakterze teoretycznym. W przypadku pytań 
pomocniczych ocena jest niższa.

12. Aktywność, praca na lekcji:
13. - prawidłowe  i kompletne rozwiązanie zadań w zeszycie.
14. - prawidłowe wykonanie w odpowiedniej kolejności poszczególne zadania praktyczne tj: 

RKO, pozycja boczna bezp, meldunek na pogotowie, zadania zespołowe (symulacje 
przedstawiające zagrożenia życia lub zdrowia 1,2 lub więcej osób), opatrunki

15. Niewłaściwe rozwiązanie zadań nie jest karane.
16. Brak zeszytu  – zobowiązuje do zrealizowania zadań na kartce w przypadku niepracowania 

podczas zajęć uczeń może otrzymać ocenę ndst.

III. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ.
17.  Ocena semestralna obliczana jest na podstawie średniej ważonej wynikającej z ocen w 

dzienniku elektronicznym, z zachowaniem skali procentowej przewidywanej w SSO.
18.  Ocena semestralna lub roczna może być podwyższona o 1, jeśli uczeń miał szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie EDB (np. znaczące osiągnięcia w konkursach, systematyczny 
potwierdzony zaśw. udział w zajęciach OSP.

19.  Oceny roczne nie zawierają plusów i minusów. 
20. Uczeń zobowiązany jest do stałego posiadania:  pary rękawiczek ochronnych 

jednorazowych oraz bandaża elastycznego.


