
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Szkoła Podstawowa im św. Jana Pawła II w Paczkowie – klasa VIII 

 

1. Podstawa prawna:  
 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 
 

 Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie; 
 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej           
z dnia 14 lutego 2017 r. 
 

2. Prawa i obowiązki ucznia:   
 Uczeń jest zobowiązany do systematycznego sporządzania notatek (uczeń ma dostrzegać 

cel sporządzanej notatki, notować tylko istotne informacje, zapisywać słowa kluczowe, 
stosować elementy graficzne, rysunki – uczeń indywidualnie wybiera sposób 
sporządzania notatek);  

 Od ucznia wymaga się bieżącego opanowywania omawianych zagadnień (teoretycznych 
oraz praktycznych);  

 Uczniowi nie są zadawane pisemne zadania domowe – w ramach uczenia się w domu 
uczeń powinien na bieżąco powtarzać oraz utrwalać omawiane zagadnienia stosując 
indywidualnie wybrane przez siebie metody uczenia się; 

 Uczeń będzie na bieżąco otrzymywał od nauczyciela pomoce dydaktyczne (karty pracy, 
prezentacje multimedialne, pomoce wirtualne). Uczeń jest zobowiązany do ich bieżącego 
kompletowania; 

 W przypadku dłuższej absencji (powyżej 3 lekcji) uczeń indywidualnie ustala                          
z nauczycielem termin i sposób nadrobienia ewentualnych zaległości;  

 Uczeń mający kłopot ze zrozumieniem danego zagadnienia zawsze może zwrócić się do 
nauczyciela z prośbą o ponowne wyjaśnienie; 

 Podczas zajęć praktycznych z zakresu pierwszej pomocy (po uzgodnieniu                       
z nauczycielem), uczniowie są zobowiązani przynosić indywidualny zestaw opatrunkowy 
do ćwiczeń praktycznych, zawierający: 2 bandaże elastyczne (max szerokość – 8 cm),             
2 kompresy gazowe (9 x 9 cm), 2 agrafki, rękawiczki (lateksowe, winylowe lub foliowe), 
maseczkę do oddechu zastępczego, chustę trójkątną (tkaninową). 
 

 

3. Warunki realizacji omawianych zagadnień (miejsce prowadzenia zajęć): 
 zajęcia lekcyjne w pracowni przedmiotowej; 

 zajęcia praktyczne (blokowe): np. Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, Komisariat Policji 
w Swarzędzu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu;  

 zajęcia terenowe.  
 

4. Treści omawiane podczas zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa są skorelowane z treściami 
realizowanymi podczas wychowania fizycznego (w aspekcie edukacji zdrowotnej), wiedzy           
o społeczeństwie (w kontekście zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych), historii (w zakresie 
czynników determinujących bezpieczeństwo Państwa), biologii (w aspekcie znajomości 
uwarunkowań zdrowia człowieka) oraz doradztwa zawodowego (w zakresie poznania specyfiki 
pracy służb ratowniczych).  
 
 

5. Podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa obowiązują następujące formy sprawdzania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
   



Zadania motywacyjne/ krótkie prace projektowe - (np. tablica informacyjna, plakat na wybrany temat, 
tablica wirtualna, nagranie audio, ulotka dot. pierwszej pomocy) - termin oraz zakres pracy są ustalane               
z nauczycielem; mają na celu motywowanie uczniów do rozwijania różnych umiejętności. 

Symulowane akcje z zakresu pierwszej pomocy (odgrywanie ról/ gry sytuacyjne) – termin                    
oraz zakres pracy są ustalane z nauczycielem; mają na celu motywowanie uczniów do rozwijania różnych 
umiejętności. 

Aktywność, zaangażowanie, praca podczas lekcji - oceniana jest na bieżąco, aktywne uczestnictwo               
w lekcji jest nagradzane plusami, za zebranie 3 plusów uczeń otrzymuje ocenę cyfrową celującą (6); 

Wypowiedź ustna - (np. pytania i odpowiedzi, dyskusja, odgrywanie ról/ symulacja, monolog, 
wypowiedź kierowana) - termin, zakres zagadnień oraz forma są ustalane z nauczycielem; 

Prace dodatkowe, projekty, konkursy - termin oraz zakres są ustalane z nauczycielem; mają na celu 
motywowanie uczniów do rozwijania różnych umiejętności; 

Samoocena - analiza własnych umiejętności i wiedzy (arkusz samooceny); 

Ocena koleżeńska - analiza umiejętności i wiedzy koleżanek/kolegów (arkusz oceny koleżeńskiej).  

6. Wagi ocen:  
 

 Zadania motywacyjne/ krótkie prace projektowe – waga 2; 

 Symulowane akcje z zakresu pierwszej pomocy (odgrywanie ról/ gry sytuacyjne) – waga 2; 

 Aktywność, zaangażowanie, praca podczas lekcji – waga 3; 

 Wypowiedź ustna – waga 2; 
 Prace dodatkowe, projekty, konkursy - waga 3; 

 Samoocena – waga 2; 

 Ocena koleżeńska – waga 2. 
 

7. Oceniane formy pracy: praca indywidualna; praca w parach; praca w grupach.  
 

8. Skala ocen oraz ocenianie prac pisemnych (wymagania procentowe na poszczególne oceny)           
są zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania Szkoły Podstawowej w Paczkowie. 
 

 

9. Kryteria ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych są zgodne ze Statutem Szkoły 
Podstawowej im św. Jana Pawła II w Paczkowie. 
 
 

10. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom/ 
prawnym opiekunom. 
 

11. Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny są do wglądu rodziców/ prawnych 
opiekunów u nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.  

 
 

12. Realizowany zakres wiedzy i umiejętności na podstawie podstawy programowej – Podstawa 
programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – Szkoła Podstawowa. 
 

13. Podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa – Szkoła Podstawowa jest do 
wglądu rodziców/ prawnych opiekunów u nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.  
 

14. Realizowany program nauczania jest zgodny z ww. podstawą programową i jest do wglądu 
rodziców/ prawnych opiekunów u nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa.                                                                                            
.                                                                                                 

15. PZO jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dokumenty szkolne. 

PZO z edukacji dla bezpieczeństwa opracował:  
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Mateusz Radomski;  

Szkoła Podstawowa im św. Jana Pawła II w Paczkowie; rok szkolny 2022/2023 


