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„Refleksji  kilka  na  temat  szkolnego  oceniania” 

 

Opracowała: mgr Maria Kami�ska 

 

Dotychczas stosowany system oceniania budzi wiele w�tpliwo�ci i rozterek, zarówno 

w�ród uczniów i ich rodziców, jak i nauczycieli. Jego zasadniczym mankamentem jest 

niespójno�� wynikaj�ca z dowolno�ci stosowanych kryteriów oceniania. Brak tych�e 

ujednoliconych kryteriów oceny prowadzi do wielu nieporozumie� i zakłóca relacje mi�dzy 

nauczycielami, uczniami i rodzicami. W ró�nych �rodowiskach wyra�ny jest pogl�d, �e 

zaistniała konieczno�� zmiany systemu oceniania na lepszy. Lepszy, to znaczy taki, który 

pozwalałby na wła�ciwe weryfikowanie i wspomaganie rozwoju uczniów. Co mo�na zatem 

uczyni�, by zmiany rzeczywi�cie prowadziły do wypracowania nowego i doskonalszego 

systemu? 

Niemierko twierdzi, �e: ocenianie szkolne nale�y zasadniczo ulepszy�, ale nie da si� 

tego dokona� drog� administracyjn�, gdy� wymaga przebudowy całej dydaktyki. 

Dydaktyka ma si� tak zmieni�, by jej głównym walorem była skuteczno��, a głównym 

przeciwnikiem - pozory skuteczno�ci, wyra�aj�ce si� m.in. ocenami bez pokrycia. 

 Według Charlesa Galloweya ocenianie to proces zbierania informacji i formułowania 

s�dów o informacjach, podejmowania decyzji. 

Wspomniany autor sformułował tak�e nast�puj�ce główne cele oceniania: 

1. Przewidywanie i selekcja - same przez si� niewystarczaj�ce, jako �e nie słu�� 

bezpo�rednio ulepszaniu procesu uczenia si� i nauczania. 

2. Wywołanie maksimum po��danych zmian u poszczególnych uczniów   - nie za� 

sposób na wyselekcjonowanie na ka�dym poziomie tych, którzy ,,mog�" i tych, 

którzy ,, nie mog�". 

3. Wprowadzenie informacji oceniaj�cej w formie koryguj�cego sprz��enia 

zwrotnego. 

Ocenianie równie�: 

• jest procesem gromadzenia informacji zwrotnej 

• jest integraln� cz��ci� procesu uczenia si� i nauczania 

• powinno słu�y� wspieraniu szkolnej kariery uczniów i ich motywowaniu. 
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J. Chodnicki wyró�nia nast�puj�ce cele oceniania: 

1. diagnoza - okre�lenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudno�ci ka�dego ucznia, 

2. informacja o efektywno�ci procesu nauczania - opisywanie rozwoju i post�pów 

uczniów, ewaluacja i modyfikacja procesu nauczania, 

3. ocenianie dla stopnia - ró�nicowanie i klasyfikowanie uczniów, 

4. upowszechnianie osi�gni�� uczniów - porównywanie osi�gni�� szkół, okre�lenie 

stopnia opanowania standardów, 

5. ewaluacja programów nauczania - ocena efektywno�ci ró�nych modeli kształcenia. 

Rozporz�dzenie dotycz�ce oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów wymienia 

nast�puj�ce cele oceniania: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osi�gni�� edukacyjnych i post�pach w tym 

zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o post�pach, 

trudno�ciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umo�liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej, 

Podstawowe kryteria szkolnego systemu oceniania: 

a) szkoła ma jeden spójny system oceniania, 

b) ocena opiera si� na wymaganiach programowych szkolnego programu nauczania, 

c) uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) dobrze znaj� kryteria oceniania, 

d) ocena jest rzeteln� informacj� zwrotn� o efektywno�ci uczenia si�, 

e) ocena motywuje ucznia do dalszej pracy, 

f) w ocenianiu wykorzystywane s� ró�norodne sposoby zbierania informacji  

o osi�gni�ciach ucznia, 

g) ocena uwzgl�dnia wkład pracy ucznia, 

A zatem ocenianie wewn�trzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymaga� edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), 

b) bie��ce ocenianie i �ródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyj�tych  

w danej szkole oraz zaliczanie niektórych zaj�� edukacyjnych, 
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c) nauczyciele oceniaj�: 

��wiadomo�ci uczniów 

��umiej�tno�ci uczniów 

��postawy uczniów (w najmniejszym stopniu) 

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzaj�cych, 

e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich 

poprawiania, 

Efektem procesu oceniania jest ocena: 

••••    dydaktyczna - czyli taka, która uwzgl�dnia wył�cznie spełnienie wymaga� 

programowych, 

••••    społeczno-wychowawcza - czyli taka, która uwzgl�dnia inne kryteria poza 

wymaganiami programowymi. 

Ocenie szkolnej przypisano nast�puj�ce funkcje: 

••••    klasyfikacyjn� - ocena  jest wyra�ona za pomoc� umownego symbolu i słu�y 

zró�nicowaniu oraz porz�dkowaniu uczniów zgodnie z pewn� skal�, 

••••    diagnostyczn� - wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego 

post�pów i okre�lanie indywidualnych potrzeb. 

Nie jest dobrze, je�li jedna z wymienionych funkcji przejmuje nad drug� przewag�. Ka�da  

z nich spełnia inn� rol� i ka�da słu�y innym celom. 

Funkcja klasyfikacyjna jest u�yteczna przy: 

- ocenie poziomu opanowania wiedzy w dłu�szym czasie 

- ró�nicowaniu i selekcji uczniów ze wzgl�du na dalsze kształcenie 

- porównywaniu osi�gni�� uczniów ze standardami 

- informowaniu nadzoru i �rodowiska 

Funkcja diagnostyczna jest u�yteczna przy: 

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ka�dego ucznia 

- opisie kompetencji ucznia 

- porównywaniu efektywno�ci programów nauczania 

- planowaniu procesu nauczania 

- braniu przez ucznia odpowiedzialno�ci za proces uczenia si� 

- informacji zwrotnej dla ucznia i rodziców 

- okre�laniu efektywno�ci stosowanych metod 
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 Ocenianie powinno by� integraln� cz��ci� procesu nauczania. W trakcie nauczania  

i uczenia si� wyst�puje ocenianie wspomagaj�ce, które w �aden sposób nie przerywa 

przebiegu procesu. Finałem oceniania sumuj�cego jest komunikowanie - w dowolny sposób 

- efektów uzyskanych przez ucznia. Celem oceniania wspomagaj�cego jest bie��ca 

obserwacja rozwoju ucznia przy zastosowaniu wszelkich metod sprawdzania.  

 Natomiast ocenianie sumuj�ce ma charakter okresowy i odbywa si� co pewien czas, 

np. na zako�czenie semestru, klasy czy innego etapu edukacji. Ocenianie sumuj�ce 

przerywa proces nauczania i uczenia si�. Jego celem jest dokonanie selekcji uczniów  

i obserwacja systemu szkolnego. Stosowane metody sprawdzania osi�gni�� uczniów zgodne 

s� ze standardami, a wyniki słu�� do analizy ilo�ciowej i jako�ciowej. Tego typu ocenianie 

jest wykorzystywane głównie przez nadzór, �rodowisko i administracj� wszystkich szczebli. 

 Otrzymane wyniki oceniania sumuj�cego powinny prowadzi� do analizy efektów 

procesu edukacyjnego i planowania kolejnego etapu procesu nauczania.  

Ocenianie zatem to: 

••••    planowanie procesu nauczania, 

••••    przebieg procesu nauczania, 

••••    sposoby zbierania informacji, 

••••    sposoby komunikowania, 

••••    ewaluacja pracy nauczyciela 

Nowe podej�cie do oceniania wymusza na nauczycielu zmian� stylu pracy. 

 Ocena szkolna powinna zawiera� bogat� informacj� zwrotn�. Postrzeganie “stopnia” 

wył�cznie jako atrybutu selekcji i decydowanie na tej podstawie o karierze zawodowej 

ucznia mo�e spowodowa� nieodwracalne skutki zarówno dla niego, jak i dla społecze�stwa. 

Osoby zainteresowane ocenianiem oczekuj�, �e b�dzie ono sprawiedliwe, obiektywne  

i rzetelne. W spełnieniu tych oczekiwa� pomo�e nauczycielowi poni�szy dekalog 

oceniania: 

1. Ocenianie powinno bra� pod uwag� specyfik� uczenia si� i wspiera� je. 

2. W ocenianiu nale�y uwzgl�dni� ró�nice pomi�dzy poszczególnymi uczniami. Ocenianie 

i stosowane narz�dzia oceny powinny zach�ca� ich do zaprezentowania swojej 

kreatywno�ci i oryginalno�ci. 

3. Cel oceniania trzeba jasno okre�li�. Nauczyciel i ucze� musz� wiedzie�, z jakiego 

powodu dokonuje si� oceny, i zna� uzasadnienie wyboru danej formy sprawdzania. 
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4. Ocenianie powinno by� trafne. To znaczy, �e wybrana metoda powinna sprawdza� 

dokładnie to, co podlega ocenie. 

5. Ocenianie powinno by� rzetelne. O ile to tylko mo�liwe, nale�y wyeliminowa� 

subiektywizm, a ocen� uczyni� niezale�n� od osoby egzaminatora. 

6. Wszystkie formy oceniania musz� zapewni� uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej 

na temat wyników jego uczenia si� oraz stymulowa� rozwój ucznia, wskazuj�c mu 

kierunek poprawy. Równie� w przypadku sprawdzania sumuj�cego ucze� powinien 

otrzyma� informacj� zwrotn� na temat swojej pracy, dowiedzie� si�, co jest jego mocn� 

stron�, a co wymaga powtórzenia. 

7. Ocenianie powinno skłania� zarówno ucznia, jak i nauczyciela do refleksji na temat 

dotychczasowej pracy. Wobec tego niezb�dna jest nieustanna ewaluacja i doskonalenie 

oceniania. 

8. Ocenianie jest integraln� cz��ci� planu nauczania. Nauczanie i uczenie si� trzeba 

zaplanowa� razem z formami sprawdzania i oceniania, tak aby uczniowie mogli jak 

najlepiej zaprezentowa� wyniki swojego uczenia si�. 

9. Ocenianie wymaga rozs�dnego wywa�enia. Zbyt du�o sprawdzianów w krótkim czasie 

obci��a zarówno efektywne uczenie si�, jak i nauczanie. 

10. Kryteria oceniania powinny by� zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie musz� wiedzie�, 

czego si� od nich oczekuje. 

 Projektuj�c szkolny system oceniania, warto pami�ta� o jego zało�eniach, a wi�c  

o tym, �e: 

••••    Ka�dy ucze� jest w stanie rozwija� si� i czyni� post�py w trakcie nauki. 

••••    Notowanie post�pów i osi�gni�� ucznia jest potrzebne dla wielu ró�nych 

celów i wielu ró�nych podmiotów procesu edukacyjnego. 

••••    Dla ró�nych celów informacja powinna by� dostarczana z ró�nych �ródeł, 

ró�nymi sposobami i gromadzona w ró�ny sposób. 

 Rozwa�ania o tworzeniu nowego systemu oceniania nale�ałoby zacz�� od analizy 

potrzeb i oczekiwa� podmiotów najbardziej zainteresowanych procesem oceniania tj. 

uczniów , nauczycieli i rodziców. 
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Czego zatem oczekuj� uczniowie? 

 -  aby ocena była sprawiedliwa, obiektywna, jawna, 

- chc� rzetelnej informacji zwrotnej (wskazanie mocnych i słabych stron, wskazania 

dalszej drogi itp.) 

 -  czytelnych kryteriów, 

 -  porównywalno�ci wymaga� pomi�dzy klasami i szkołami, 

 -  rozró�niania oceny za post�p od oceny stanu aktualnego, 

 -  chc� mie� wpływ na kształt systemu oceniania, 

 -  chc� mie� prawo do dyskusji o ocenia (bezpiecze�stwo), 

 -  by było miejsce dla samooceny 

Czego oczekuj� nauczyciele? 

System oceniania musi by� jasny, przejrzysty, czytelny, funkcjonalny, elastyczny i zawiera� 

kryteria ogólnie akceptowane przez wszystkie podmioty. 

Dobry system musi: 

 -  informowa� na bie��co o post�pach ucznia, 

 -  motywowa� i wspiera� ucznia w procesie uczenia si�, 

 -  da� mo�liwo�� porównywania osi�gni�� ucznia, 

 -  wskazywa� drogi samodoskonalenia zawodowego, 

 -  ułatwia� całoroczn� ocen�, 

 -  dostarcza� zainteresowanym informacji o pracy nauczyciela 

Czego oczekuj� rodzice od systemu oceniania? 

 Aby: 

- był napisany zrozumiałym j�zykiem, 

- miał okre�lone, jasne, czytelne kryteria zrozumiałe dla mnie i dla  mojego 

dziecka, 

- informował o post�pach i rozwoju dziecka oraz wskazywał drog� dalszego 

kształcenia,  

- nie stresował lecz motywował do pracy (bazowanie na pozytywach) i brał pod 

uwag� mo�liwo�ci mojego dziecka, 

- był sprawiedliwy i nie poni�ał mojego dziecka, 

- oceniał co istotne, 

- odkrywał uzdolnienia i talenty dziecka, 
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- umo�liwiał dostanie si� mojego dziecka do wybranej szkoły, 

- dawał prawo do bł�du, 

- był porównywalny z innymi szkołami, 

- mogli współuczestniczy� w tworzeniu szkolnego systemu oceniania. 

 

 Szkolny system oceniania powinien odpowiada� potrzebom osób zainteresowanych 

ocenianiem. Powinien równie� uwzgl�dnia� okre�lone kryteria. 

KRYTERIA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA 

••••    Wymagania programowe 

••••    Poziom klasy 

••••    Poziom szkoły 

••••    Mo�liwo�ci intelektualne ucznia 

••••    Wkład pracy 

••••    Opinia o uczniu 

••••    Sytuacja rodzinna 

 Buduj�c szkolny system oceniania nale�y te� wzi�� pod uwag� czynniki zewn�trzne, 

do których zaliczamy: 

••••    podstawy programowe, które wyznaczaj� kompetencje i drogi ich rozwoju, 

okre�laj� cele i poziomy edukacji, wyznaczaj� obszary kształcenia i oceniania, 

wyznaczaj� ramy prawne 

••••    system klasyfikowania i oceniania (dokument MENiS) - wyznacza i porz�dkuje 

system norm i reguł klasyfikowania i oceniania, gwarantuje dro�no�� oceniania 

(porównywalno�� ocen szkolnych), 

••••    standardy osi�gni�� i wymaga� - s� podstaw� opracowania WSO, wyznaczaj� 

poziom wymaga�. Wymagania ogólne s� wspólnie przyj�te dla wszystkich 

przedmiotów jak równie� dla ka�dego konkretnego przedmiotu. Zadaniem 

nauczyciela jest zatem opracowanie i przedstawienie uczniom wymaga� na 

poszczególne oceny w zakresie konkretnego przedmiotu. Na przykład: 
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Stopie� 
szkolny 

Umiej�tno�ci ucznia Wiedza ucznia Aktywno�� ucznia 

6 Potrafi stosowa� zdobyte 
wiadomo�ci w sytuacjach 
nietypowych (problemowych). 
Pełni funkcj� asystenta na-
uczyciela, z powodzeniem 
organizuje konkursy 
dotycz�ce wybranej tematyki 
dla uczniów klas młodszych, 
przygotowuje zadania i 
zabawy sprawdzaj�ce stopie� 
opanowania tre�ci 
programowych dla kolegów z 
klasy 

Jego wiedza wykracza poza 
tre�ci omawiane na lekcjach, 
posługuje si� poprawnym, 
bogatym słownictwem, dys-
kutuje u�ywaj�c poprawnych 
motorycznie argumentów na 
tematy zwi�zane z wybranym 
zagadnieniem programowym, 
dzieli si� swoj� wiedz� z 
innymi, korzysta z wielu 
dodatkowych �ródeł infor-
macji 

Samodzielnie i twórczo 
rozwija własne uzdol-
nienia. Sporz�dza mate-
riały pomocnicze do 
realizacji zagadnie� na 
lekcjach, z własnej ini-
cjatywy organizuje pomoc 
kole�e�sk�, samodzielnie 
prowadzi fragmenty lekcji, 
uczestniczy w konkursach 
przedmiotowych na terenie 
szkoły i poza ni�, inicjuje 
akcje na rzecz szkoły i 
�rodowiska 

5 W sposób jasny i precyzyjny 
formułuje swoje my�li, argu-
mentuje rzeczowo swoje 
zadanie, samodzielnie formu-
łuje problemy, znajduje drogi 
prowadz�ce do rozwi�zania 
problemu, tworzy uogólnienia, 
wnioskuje prawidłowo i 
zupełnie samodzielnie, wyko-
rzystuje zdobyt� wiedz� w 
działaniach praktycznych 

Opanował w pełnym zakresie 
wiadomo�ci okre�lone prog-
ramem nauczania w danej 
klasie, posiada du�o dodatko-
wych informacji, 
�wiadcz�cych o 
zainteresowaniu tematyk� 
zaj�� i korzystaniu z do-
datkowych �ródeł informacji, 
posługuje si� poprawnym 
j�zykiem naukowym 

Czynnie uczestniczy w 
zaj�ciach, ch�tnie bierze 
udział w konkursach i 
akcjach na rzecz szkoły i 
�rodowiska, ma wiele 
ciekawych pomysłów i 
dzieli si� nimi z grup� 

4 Samodzielnie argumentuje 
swoje wypowiedzi, w sposób 
jasny i precyzyjny formułuje 
swoje my�li, opisuje sytuacj� 
problemow� i poszukuje dróg 
rozwi�za�, wnioskuje w 
sposób prawidłowy, stosuje 
zdobyt� wiedz� w praktyce 

Opanował w du�ym zakresie 
wiadomo�ci i umiej�tno�ci 
okre�lone programem naucza-
nia, posiada dodatkow� wie-
dz� na tematy, które go 
interesuj� w sposób szcze-
gólny 

Wykonuje samodzielnie 
powierzone mu zadania, 
współpracuje umiej�tnie z 
grup�, czynnie uczestniczy 
w zaj�ciach, wykonuje 
polecenia w sposób 
prawidłowy 

3 Potrafi pod kierunkiem na-
uczyciela uzasadni� odpowie-
dzi i rozwi�zania zada�, roz-
wi�za� proste, typowe proble-
my, wyci�gn�� wnioski, zasto-
sowa� zdobyt� wiedz� w 
typowych sytuacjach �ycia 
codziennego 

Opanował w podstawowym 
zakresie wiadomo�ci i umie-
j�tno�ci okre�lone programem 
nauczania, które s� konieczne 
do dalszego kształcenia (mini-
mum programowe), orientuje 
si� w najwa�niejszych prob-
lemach zwi�zanych z przed-
miotem 

Współpracuje z grup� przy 
realizacji zada�, 
korzystaj�c z pomocy 
nauczyciela i kolegów 

2 Przy du�ej pomocy 
nauczyciela potrafi odtworzy� 
wnioski i argumenty podane 
przez innych, odwzorowa� 
zaprezentowane przez innych 
rozwi�zania problemów i 
zada�, powtórzy� niektóre 

Ma braki w wiadomo�ciach 
okre�lonych programem na-
uczania w danej klasie, ale 
braki te nie przekre�laj� mo�-
liwo�ci dalszego kształcenia. 
Przy pomocy nauczyciela 
potrafi wyja�ni� znaczenie 

Jest biernym uczestnikiem 
zaj�� ale nie przeszkadza 
w ich prowadzeniu 
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zastosowania praktyczne zdo-
bytej wiedzy. Rozwi�zuje z 
pomoc� nauczyciela typowe 
zadania teoretyczne lub prak-
tyczne o niewielkim stopniu 
trudno�ci. Potrafi korzysta� ze 
�ródeł wiedzy z du�� pomoc� 
nauczyciela. 

niektórych (wa�niejszych) 
poj�� i zagadnie� omawianych 
na lekcjach, w minimalnym 
stopniu orientuje si� w 
problematyce poruszanej na 
zaj�ciach 

1 Nawet przy du�ej pomocy 
nauczyciela nie potrafi 
odtworzy� podawanych przez 
innych rozwi�za�, 
wiadomo�ci, odwzorowa� 
podanych zastosowa� 
praktycznych wiedzy 
zdobywanej na lekcjach, nie 
potrafi rozwi�zywa� zada� 
teoretycznych lub praktycz-
nych o elementarnym stopniu 
trudno�ci, nawet z pomoca 
nauczyciela nie potrafi 
korzysta� ze �ródeł wiedzy 

Nie zna podstawowych poj�� i 
zagadnie� omawianych na 
zaj�ciach, nie orientuje si� w 
problematyce przedmiotu, nie 
opanował tych wiadomo�ci i 
umiej�tno�ci, które s� 
konieczne do dalszego etapu 
kształcenia (minimum prog-
ramowe) 

Nie wł�cza si� do 
realizacji zada� na 
lekcjach, nie współpracuje 
z grup�, a wr�cz 
przeciwnie – swoim za-
chowaniem przeszkadza 
innym w realizowaniu 
zada� 

 

••••    system egzaminów zewn�trznych - na pewno spowoduje przeniesienie 

kryteriów zewn�trznych do szkół, b�dzie podstaw� wyci�gania wniosków do 

dalszej pracy oraz do doskonalenia nauczycieli. 

••••    osoby zaanga�owane w szkolny system oceniania i odbiorcy informacji 

••••    program szkoły 

••••    zasoby szkoły 

••••    stan wiedzy pedagogicznej nauczycieli 

••••    oferty rynku wydawniczego 

 Zadaniem szkoły jest okre�lenie pewnego systemu warto�ci, który b�dzie 

akceptowany i przestrzegany przez cał� społeczno�� szkoln�. Dotychczas dowolno�� 

kryteriów oceniania wykluczała porównywalno�� wyników kształcenia ju� na poziomie 

szkoły, nie mówi�c o takiej porównywalno�ci w skali miasta czy kraju. Brak owej 

porównywalno�ci uniemo�liwia to, co w reformowanym systemie polskiego szkolnictwa 

jest najwa�niejsze - wszechstronny rozwój ucznia, formowany harmonijn� realizacj� przez 

nauczycieli zada� w zakresie nauczania, kształcenia umiej�tno�ci i wychowania. Tak 

wyznaczony cel skłania, by spojrze� na sposoby i metody oceniania oraz egzaminowania 

pod k�tem ich przydatno�ci w zdobywaniu wiedzy o uczniu, jego rozwoju i osi�gni�ciach. 
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Rozporz�dzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie zasad  oceniania, klasyfikowania, 

promowania i egzaminowania ustala zasady i okre�la ramy zmian, sytuuj�c ocenianie  

w dwóch �cie�kach: wewn�trzszkolnej i zewn�trznej.  

Najistotniejszym jednak zmianom uległo ocenianie w nauczaniu zintegrowanym. 

 Nowy sposób oceniania nazwano ocenianiem opisowym, jako �e w dokumentach 

pozostaje semestralna i roczna ocena opisowa. Wprowadzenie oceny opisowej zmienia 

charakter relacji edukuj�cego (nauczyciela) z edukowanym (uczniem). 

 Ucze� współuczestniczy, staje si� partnerem nauczyciela w procesie uczenia si�, 

dokonuje ewaluacji własnej działalno�ci. Ocenianie opisowe stanowi wa�ne narz�dzie 

przekazywania informacji o efektach szkolnej działalno�ci uczniów oraz nauczycieli. 

Ocenie podlega aktualny poziom opanowania przez uczniów wiadomo�ci i umiej�tno�ci  

w porównaniu z celami kształcenia ale równie� ich post�py w procesie uczenia si�.  

 Ocenie równie� podlega praca nauczyciela - efektywno�� stosowanych metod oraz 

jako�� własnych oddziaływa� dydaktycznych. Oznacza to wzrost motywacji uczniów do 

nauki, zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak i samodzielnej, oraz wzrost kompetencji 

uczniów. W procesie oceniania nauczyciel winien zwróci� uwag� na osi�gni�cia uczniów,  

a nie pora�ki. Zgodne jest to z zało�eniami współczesnej pedagogiki. 

  Formułuj�c ocen� opisow�, wa�ne jest, by nauczyciel potrafił wyszuka�  

i odpowiednio wyeksponowa� najmniejsze nawet osi�gni�cia, gdy� s� to wła�nie sukcesy 

tego konkretnego dziecka. Ocenianie procesu uczenia si� daje szanse na kształtowanie 

indywidualnej drogi rozwoju dziecka, sprzyja jego rozwojowi, eliminuje napi�cia, 

rywalizacj� i prowadzi do zamierzonych celów edukacyjnych. 

Ocena opisowa to ustne lub pisemne poinformowanie o post�pach ucznia; o tym jak 

wykonał zadania, przy czym najpierw podkre�lamy w niej to, co ucze� wykonał dobrze,  

a pó�niej wskazujemy niedoci�gni�cia i sposób ich poprawy. 

Celem oceny opisowej jest dostarczenie informacji: uczniowi, nauczycielowi oraz 

rodzicom. 

Uczniowi -dostarcza informacji o efektach jego szkolnej aktywno�ci i wskazówek, jak 

pokona� napotkane trudno�ci 

  -motywuje do dalszego wysiłku, 

-zach�ca do samooceny, 

-umacnia wiar� we własne mo�liwo�ci, 
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Ocena opisowa ponadto daje dziecku informacj� o tym: 

••••    co ju� umie, nad czym musi popracowa�, jak daleko jest na drodze do osi�gni�cia 

celu, 

••••    bierze pod uwag� wkład pracy dziecka, jego wysiłek wło�ony w wykonanie zadania, 

••••    nie etykietuje ucznia, 

••••    zach�ca do dalszej pracy, u�wiadamia, �e wysiłek si� opłaca, 

••••    nie pełni funkcji nagrody czy kary 

••••    nie zawiera krytyki osoby, 

••••    uwzgl�dnia post�p, jaki dokonał si� w dziecku, 

••••    pełni funkcj� informacyjn�, korekcyjn� i motywacyjn�. 

Nauczycielowi – dostarcza informacji na jakim poziomie rozwoju znajduje si� ucze� w 

danym momencie edukacji oraz o tym, czy stosowany przez nauczyciela system pracy  

z uczniem jest efektywny. 

Rodzicom – dostarcza rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku, na podstawie 

której b�d� mogli w por� podejmowa� wła�ciwe działania na rzecz jego dalszego, 

prawidłowego rozwoju. 

Zatem za najistotniejsze w ocenianiu dziecka w I etapie edukacyjnym uznaje si�: 

••••    wkład pracy dziecka 

••••    efekt, jaki ono osi�ga, 

••••    jego mo�liwo�ci. 

Ocen� za opanowanie wiadomo�ci i umiej�tno�ci z poszczególnych działów redaguje si� na 

podstawie wpisów do kart obserwacji uczniów, znajduj�cych si� w dziennikach lekcyjnych. 

Stosuje si� nast�puj�ce terminy uwarunkowane rodzajem oceny opisowej: 

• Wst�pna ocena rozwoju ucznia i jego mo�liwo�ci. 

Dokonywana jest w klasie I na pocz�tku wrze�nia. Dostarcza informacji o indywidualnych 

mo�liwo�ciach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego dziecka oraz 

rozwoju jego funkcji poznawczo – motorycznych, warunkuj�cych osi�ganie sukcesów w 

dalszej edukacji szkolnej. Jest jednocze�nie podstaw� do wypracowania przez nauczyciela 

systemu pracy zapewniaj�cego ka�demu dziecku maksymalny rozwój. 

• Ocena bie��ca (ci�gła) oraz ocena etapowa 

Odbywa si� ka�dego dnia w trakcie zaj�� szkolnych. Polega na stałym informowaniu ucznia 

o jego zachowaniu i post�pach. Ocena ta motywuje do aktywno�ci i wysiłku; wyra�nie 
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wskazuje osi�gni�cia i to, co nale�y jeszcze wykona�. Ocena etapowa dokonywana jest po 

zako�czeniu działu, po którym nauczyciel przeprowadza sprawdzian umiej�tno�ci. 

• Ocena podsumowuj�ca: semestralna, ko�coworoczna. 

Semestralna ocena jest ocen� podsumowuj�co – zalecaj�c�. Jest redagowana pisemnie na 

koniec semestru (stycze�/luty). Ocena ta informuje o osi�gni�ciach ucznia, ale jednocze�nie 

zawiera wskazania, nad czym ucze� powinien intensywniej popracowa� w nast�pnym 

semestrze, by nie dopu�ci� do ra��cych braków edukacyjnych. 

Ko�cowa ocena jest ocen� podsumowuj�co – klasyfikacyjn�. Jest ona wyra�ona na pi�mie 

na koniec roku szkolnego. W sposób syntetyczny informuje ona o osi�gni�ciach ucznia  

w danym roku edukacji w zakresie osi�gni�� edukacyjnych, zachowania oraz osi�gni�� 

szczególnych. Ocena ta nie zawiera ju� �adnych wskaza� i zalece�. 

 Istota oceniania  wewn�trznego dotyczy roli i miejsca ucznia w szkole. 

Wprowadzenie oceny opisowej zmienia charakter jego pracy i post�pów. Ma słu�y� 

warto�ciowaniu, planowaniu i wyborowi strategii edukacyjnej przez ka�dego nauczyciela. 

Zatem sens reformy w ocenianiu polega na tym, �e oceniamy co innego inaczej. Nie stan 

wiedzy, a praca i post�p, wskazujemy uczniowi, co ju� osi�gn�ł i jak mo�e pokona� 

trudno�ci. Konkretnie wyra�a si� to w poinformowaniu ucznia o post�pie i poziomie jego 

osi�gni�� edukacyjnych, pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju przez ucznia, 

motywowaniu go do pracy, dostarczaniu rodzicom informacji o post�pach ich dziecka, 

trudno�ciach i specjalnych uzdolnieniach.  

  Dobrze przemy�lane i zaplanowane ocenianie wewn�trzne powinno kształtowa� 

proces nauczania i wychowania, chroni�c przed pułapk� ,,nauczania pod egzamin" jego 

podstawow� wła�ciwo�ci� ma sta� si� rozpoznawanie post�pów ucznia w stosunku do 

wymaga� edukacyjnych.  Oczywiste jest, �e sposób informowania o efektach b�dzie 

wymagał wielu do�wiadcze� i korekt, zanim stanie si� odczuwaln� pomoc� w codziennej 

pracy nauczycielskiej, jak równie� sygnałem rozumianym i oczekiwanym przez ucznia. 
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