Przedmiotowy System Oceniania z EdB dla klasy VIII
KONTRAKT Z UCZNIEM
I.Przedmiotowy system oceniania z EdB jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem
oceniania PSP nr 3 w Nisku.
Program nauczania EdB w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”, wydawnictwa
Nowa Era.
Ocena

Zakres wymagań

celujący

wykraczający

Bardzo dobry

dopełniający

dobry

rozszerzający

dostateczny

podstawowy

dopuszczający

konieczny

II. Ocenie podlega:
wypowiedź ustna,
sprawdziany,
ćwiczenia praktyczne,
test semestralny,
prowadzenie zeszytu ćwiczeń,
dodatkowo dla zainteresowanych:
aktywność w czasie zajęć i na zajęciach dodatkowych,
zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym – konkursy z EDB ( prace
w formie prezentacji, plakatów).
III. Proponowana ilość prac:
2 sprawdziany obowiązkowe,
2 testy semestralne obowiązkowe – jeżeli uczeń nie napisze przed klasyfikacją, otrzymuje
ocenę niedostateczną,
2- 3 kartkówki „5 minutowe” bez zapowiedzi z ostatnio omawianych zagadnień ,
minimum 4 ćwiczenia praktyczne obowiązkowe.

IV. Zasady poprawy:
-sprawdziany, testy, kartkówki – według terminu ustalonego z nauczycielem,
-ćwiczenia praktyczne obowiązkowe ( co najmniej 4) - według terminu ustalonego z
nauczycielem ,
-test semestralny – nie jest poprawiany
- uczeń nieobecny na teście, sprawdzianie lub kartkówce zapowiedzianej ma obowiązek
napisania pracy w ciągu dwóch tygodni . Jeżeli nie napisze pracy, otrzymuje ocenę
niedostateczną.

V. Forma aktywności ucznia i waga oceny
odpowiedź ustana -

waga 1

ćwiczenie praktyczne - waga 1
test semestralny

-

waga 5

test roczny –

waga 5

kartkówka-

waga 3

praca dodatkowa -

waga 5

aktywność -

waga 2

osiągnięcia w konkursach- waga 5

VI. Ocena semestralna i roczna jest tzw. średnią ważoną tzn.
Średnia ważona uzyskana w semestrze:
Powyżej 5,15 ocena celująca
4,6- 5,15

ocena bardzo dobra

3,6 – 4,59

ocena dobra

2,6 – 3,59

ocena dostateczna

1,7- 2,59

ocena dopuszczająca

1,00- 1,69

ocena niedostateczna

W przypadku dłuższych nieobecności (ponad tydzień) uczeń ustala z nauczycielem dogodny
termin do zaliczenia tematyki opuszczonych zajęć.
Za aktywność w czasie zajęć uczeń otrzymać może ocenę cząstkową.

Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym uczeń może
uzyskać celującą ocenę końcową w toku zajęć programowych.

VII. Sposoby informowania uczniów i rodziców.
- Na pierwszej godzinie lekcyjnej zapoznanie uczniów z PSO.
- Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.
- Sprawdzone i ocenione sprawdziany i kartkówki otrzymują do wglądu uczniowie, rodzice
zaś otrzymują do wglądu na życzenie.
- Rodzice mają dostęp do ocen dziecka w e-dzienniku.
O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na
zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych
spotkań z rodzicami.
Powyższe zasady są ustalane na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.
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