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Cele kształcenia 

 

Układ tematyczny proponowany w programie zakłada, że w pierwszej kolejności uczeń musi 

zapoznać się z rodzajami alarmów i z czynnościami jakie należy wykonać po ogłoszeniu 

alarmu w szkole. Następnie realizowane są tematy związane z bezpieczeństwem i pierwszą 

pomocą. Umiejętności i wiadomości o ratownictwie stanowią niezbędną podstawę do 

zrozumienia, jak należy postępować, gdy dojdzie do katastrofy, awarii, pożaru czy powodzi. 

To samo dotyczy pozostałych zagrożeń, takich jak: skażenie promieniotwórcze, awaria 

instalacji chemicznej, zatrucie substancjami toksycznymi. Na samym końcu omawiane są 

główne zagadnienia dotyczące ochrony  i obrony cywilnej. Gdy uczeń zdobędzie wiedzę, jak 

może samodzielnie poradzić sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapozna się                              

z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb działających w czasie kryzysu.  

Bezpieczeństwo ucznia, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, zależy od jego świadomości 

zagrożeń i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. 

Dlatego w procesie edukacyjnym należy stale pamiętać o zasadzie: 

wiedza + umiejętności = bezpieczeństwo 

 

 

Cele ogólne 

 

Uczeń: 

- Przyswaja określony zasób wiadomości z zakresu bezpieczeństwa; 

- Potrafi wykorzystać posiadane wiadomości podczas wykonywania zadań 

   i rozwiązywania problemów; 

- Ma poczucie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i zbiorowe 

   oraz przekonanie o potrzebie czynnego udziału w jego kształtowaniu 

   zarówno w skali indywidualnej, jak i lokalnej; 

- Posiada umiejętności niezbędne do indywidualnego udzielania pierwszej 

   pomocy w różnych warunkach zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz 

   wie, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych; 

- Ponadto celem programu jest kształtowanie postaw warunkujących sprawne 

   i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

Cele szczegółowe kształcenia i wychowania: 

 

Cele kształcenia: 

Uczeń: 

- Zna sygnały alarmowe i związane z nimi zasady postępowania, 

- Rozpoznaje stany zagrożenia życia i zdrowia człowieka, 

- Zna metody przywracania podstawowych czynności życiowych człowieka 

   i potrafi praktycznie je wykonać, 

- Rozumie mechanizmy wstrząsu pourazowego, 

- Wskazuje sposoby ewakuacji poszkodowanych, 

- Zna zasady udzielania pierwszej pomocy przy nagłych zasłabnięciach, 
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   omdleniach i utonięciach, 

- Zna sposoby tamowania krwotoków, rozpoznawania i opatrywania ran 

   i potrafi je zastosować w praktyce, 

- Zna zasady pierwszej pomocy przy urazach termicznych (oparzeniach, 

  odmrożeniach, wychłodzeniach organizmu), 

- Zna zasady postępowania przy porażeniu prądem elektrycznym, 

- Rozróżnia oparzenia chemiczne oraz zna zasady udzielania pierwszej 

   pomocy, 

- Rozróżnia zatrucia na podstawie objawów oraz zna zasady udzielania  

   pierwszej pomocy, 

- Zna czynności pierwszej pomocy przy złamaniach i urazach stawów oraz 

   potrafi je wykonać, 

- Zna sposoby ochrony dróg oddechowych i skóry oraz potrafi praktycznie 

   je zastosować, 

- Rozumie zjawisko paniki, 

- Potrafi opisać skalę oraz różnorodność zagrożeń naturalnych i tych spowodowanych 

   przez człowieka oraz zna zasady postępowania przy ewakuacji  z terenów zagrożonych, 

- Zna istotę zagrożeń, jakie niesie ze sobą powódź, 

- Zna przyczyny powstawania pożarów i sposoby ich zapobiegania, 

- Wie, jak posługiwać się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym, 

- Zna zasady postępowania na wypadek pożaru w szkole, 

- Zna istotę katastrof i awarii technicznych, 

- Zna źródła promieniowania oraz potrafi wymienić jego skutki, 

- Zna i stosuje zasady ochrony wody i żywności na wypadek zagrożeń, 

- Wie, co to są zabiegi sanitarne i specjalne oraz w jakim celu się je stosuje, 

- Rozróżnia oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i biologicznych 

   oraz tablic i znaków bezpieczeństwa, 

- Potrafi scharakteryzować rolę i zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. 

 

 

Cele wychowawcze 

- Zachęcanie do przełamywania tkwiących w człowieku barier osobowościowych 

  i kreowania aktywnych postaw wobec potencjalnych zagrożeń życia, 

  zdrowia, mienia, 

- Kształtowanie zrozumienia podmiotowej roli człowieka w kreowaniu postaw 

   prospołecznych oraz indywidualnych warunków bezpieczeństwa, 

- Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności 

   lokalnej, 

- Opanowanie umiejętności indywidualnego udzielania pierwszej pomocy 

   w sytuacjach kryzysowych, przy zagrożeniu życia, zdrowia, mienia, 

- Poszanowanie przepisów prawa regulujących powinności obywatelskie, 

- Przełamanie egoistycznych postaw wobec zagrożeń, 

- Kształtowanie postaw odpowiedzialnych, kreatywnych, inicjatywnych, 

- Doskonalenie umiejętności diagnozowania sytuacji i zjawisk dotyczących 
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   zagrożeń, 

- Rozumienie i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w swoim środowisku, 

- Doskonalenie rozumienia własnych cech osobowości i reakcji organizmu 

   oraz ich wpływu na otoczenie, 

- Przygotowanie do rozpoznawania sytuacji i zjawisk kryzysowych, 

- Propagowanie aktywnego udziału w pracach szkolnych kół zainteresowań. 
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Wymagania edukacyjne 
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Kryteria oceniania 
 

Ocena celująca: 

- Opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę celującą 

- Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę nie niższą niż bardzo dobra 

- aktywność na zajęciach  

- wzorowa postawa na zajęciach nie wzbudzająca zastrzeżeń nauczyciela 

- obecność na zajęciach nie niższa niż 90% 

 

Ocena bardzo dobra: 

- Opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę bardzo dobrą 

- Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę nie niższą niż bardzo dobra 

- aktywność na zajęciach  

- właściwa postawa na zajęciach nie wzbudzająca zastrzeżeń nauczyciela 

- obecność na zajęciach nie niższa niż 80% 

 

Ocena dobra: 

- Opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę dobrą 

- Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę nie niższą niż dobra 

- sporadyczna aktywność na zajęciach  

- właściwa postawa na zajęciach nie wzbudzająca zastrzeżeń nauczyciela 

- obecność na zajęciach nie niższa niż 70% 

 

Ocena dostateczna: 

- Opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę dostateczną 

- Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę nie niższą niż dostateczna  

- obecność na zajęciach nie niższa niż 60% 

 

Ocena dopuszczająca: 

- Opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę dopuszczającą 

- Zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę nie niższą niż dopuszczającą  

- obecność na zajęciach nie niższa niż 50% 

 

Ocena niedostateczna: 

- Nie opanowanie materiału zawartego w wymaganiach edukacyjnych na ocenę dopuszczającą 

- Nie zaliczenie sprawdzianów i kartkówek na ocenę dopuszczającą 

- Brak aktywności na zajęciach  

- Postawa na zajęciach wzbudzająca zastrzeżenia nauczyciela 

- Obecność na zajęciach niższa niż 50% 

 

Ocenie podlega: 

- Wypowiedź ustna, 

- Sprawdziany, 

- Ćwiczenia praktyczne, 
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- Test semestralny, 

 

Dodatkowo dla zainteresowanych:  

- Zaangażowanie poza programem w danym roku szkolnym – konkursy, zawody. 

 

Proponowana ilość prac: 

- 2 sprawdziany, 

- 1 test semestralny, 

- Minimum 2 ćwiczenia praktyczne. 

 

Zasady poprawy: 

- Sprawdziany – według ustaleń „Wewnętrznego systemu oceniania”, 

- Ćwiczenia praktyczne – 2 razy, 

- Test – poprzez omówienie i zapisanie właściwych odpowiedzi. 

 

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, 

którą zapisuje w zeszycie ćwiczeń przy danym temacie po uzyskaniu akceptacji 

nauczyciela. 

 

Za udokumentowaną aktywność poza programem w danym roku szkolnym 

uczeń może mieć podwyższoną ocenę końcową o jeden punkt ponad poziom 

uzyskany w toku zajęć programowych. 

 
  


