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Filozofia oceniania w Szkole Podstawowej numer 108 im. Juliana 

Tuwima 
 

Ocenianie ma na celu zbieranie informacji na temat procesu i efektów uczenia się uczniów, 

oraz analizowanie ich. Stanowi ono integralną część procesu uczenia i nauczania. W ocenianiu 

uczestniczą nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Efektem procesu oceniania jest ewaluacja 

stosowanych metod nauczania, pomocna w doborze najefektywniejszych metod pracy z 

uczniem oraz indywidualizacji nauczania.  

 

Ocenianie jest zgodne z: 

1. Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (dziś: Ministerstwo Edukacji i Nauki) z 

dnia 14 lutego 2017 roku; 

2. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

3. Statutem Szkoły Podstawowej numer 108 im. Juliana Tuwima; 

4. Standardem szkół IB; 

5. Przyjętym w szkole systemem oceniania kształtującego. 

 

Cele oceniania 
 

1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie;  

2. Udzielanie uczniowi pomocy w nauce; 

3. Udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

4. Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

5. Monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 
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6. Ewaluacja procesów planowania oraz projektowania doświadczeń edukacyjnych 

ucznia; 

7. Ocenę stopnia opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w Profilu Ucznia IB; 

8. Udzielanie informacji zwrotnej rodzicom; 

9. Udzielanie informacji nauczycielom i pomoc w planowaniu doboru metod nauczania. 

 

Podstawowe zasady Oceniania Wewnątrzszkolnego 
 

1. Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców/opiekunów prawnych;  

2. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. 

Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;  

3. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie znają kryteria 

oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;   

4. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;  

5. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 

6. Zasada otwartości – Ocenianie wewnątrzszkolne podlega weryfikacji i modyfikacji w 

oparciu o okresową ewaluację; 

7. Zasada stosowania oceniania kształtującego. 

 

Ocenianiu podlegają:  

1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia: poprzez rozpoznanie przez nauczycieli poziomu i 

postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej, wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania, wymagań 

określonych w programie IB PYP. 

2. Zachowanie ucznia: poprzez rozpoznanie przez wychowawcę oddziału, nauczycieli 

oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie 

Szkoły. 
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Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dla klas I-III 
 

W klasach I-III nauczyciel sporządza ocenę opisową, obejmującą ewaluację osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, jego mocnych i słabych stron oraz wskazówki do dalszej pracy.  

Zachowanie ucznia oceniane jest według skali punktowej.  

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dla klas IV 
 

Wystawiane są oceny cząstkowe, półroczne i końcoworoczne. Ocena końcoworoczna jest 

widoczna na świadectwie szkolnym wydawanym pod koniec każdej klasy. Świadectwo jest 

dokumentem zaświadczającym otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej. 

Skala oceniania osiągnięć edukacyjnych obejmuje następujące oceny: 

• Celujący (ocena 6) 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który w najwyższym stopniu opanował treści i 

umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania oraz biegle 

posługuje się językiem przedmiotu. Przy wystawianiu oceny celującej nauczyciel 

uwzględnia także dodatkowe zaangażowanie ucznia. 

• Bardzo dobry (ocena 5) 

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który w wysokim stopniu opanował treści i 

umiejętności z danego przedmiotu określone programem nauczania oraz sprawnie 

posługuje się językiem przedmiotu. Przy wystawianiu oceny bardzo dobrej 

nauczyciel uwzględnia także dodatkowe zaangażowanie ucznia. 

• Dobry (ocena 4) 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności z danego 

przedmiotu na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie 

programowej. Przy wystawianiu oceny dobrej nauczyciel uwzględnia także 

dodatkowe zaangażowanie ucznia. 

• Dostateczny (ocena 3) 

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności z danego 

przedmiotu na poziomie podstawowym (rozumie tylko najważniejsze związki i 

powiązania logiczne między treściami zawartymi w programie nauczania) 



6 
 

• Dopuszczający (ocena 2) 

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności z 

danego przedmiotu użyteczne w życiu codziennym, na poziomie umożliwiającym 

świadome korzystanie z lekcji oraz absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na 

wyższym poziomie. 

• Niedostateczny (ocena 1) 

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował, mimo proponowanych 

różnych form pomocy, wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 

programowej umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie 

edukacyjnym. 

 

Skala oceniania zachowania obejmuje następujące oceny: 

• Wzorowe 

• Bardzo dobre 

• Dobre 

• Poprawne 

• Nieodpowiednie 

• Naganne  

 

Ocenianie w ramach programu badawczego  
 

1. Ocena wstępna – ma na celu ocenę wiedzy i doświadczeń ucznia w nawiązaniu do 

treści zawartych w ścieżkach badawczych. 

2. Ocena formatywna – ma na celu przekazanie informacji zwrotnej na każdym etapie 

procesu nauczania w celu doboru najbardziej efektywnych metod nauczania. 

3. Ocena sumująca – ma na celu podsumowanie osiągnięć uczniów i ewaluację 

efektywności procesu nauczania. 

4. Ocena rówieśnicza – ma na celu dostarczenie informacji zwrotnej na początku i na 

końcu procesu nauczania. 

5. Samoocena – ma na celu refleksję nad przebiegiem i efektami procesu uczenia się. 
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Metody oceniania i zbierania informacji  
 

1. Oceny wystawione przez nauczyciela i wychowawcę, które obejmują następujące 

aktywności: 

• Prace pisemne 

• Wypowiedzi ustne 

• Sprawdziany praktyczne 

• Projekty grupowe 

• Wyniki pracy w grupach 

• Samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace 

• Aktywność ucznia poza lekcjami 

2. Informacja zwrotna zgodna z zasadami oceniania kształtującego 

3. Samoocena 

 

Spotkania z rodzicami 
 

Spotkania mają na celu wymianę informacji pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz ich 

rodzicami. Szkoła organizuje: 

 

1. Rozmowy nauczyciel-uczeń. Celem jest udzielenie informacji zwrotnej, dzięki czemu 

może on dokonać refleksji nad swoją pracą oraz rozwijać swoje umiejętności. 

Rozmowy te są prowadzone z każdym uczniem indywidualnie.  

2. Rozmowy nauczyciel-rodzic. W ich trakcie rodzic otrzymuje informację o postępach i 

potrzebach ucznia oraz zapoznaje się z programem szkoły. Nauczyciel ma możliwość 

zebrania informacji o uczniu, udzielenia odpowiedzi na pytania rodzica i określenia 

jego roli w procesie nauczania. Zadaniem rodzica jest zapoznanie się nauczyciela z 

kulturowym kontekstem, w jakim przebiega proces uczenia się.  

3. Rozmowy trójstronne, w których biorą udział: nauczycie, uczeń oraz jego rodzice. W 

czasie konferencji i po niej rodzice i nauczyciele mają za zadanie okazać uczniowi 

wsparcie, by mógł wyciągnąć właściwe wnioski.  
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W sytuacjach problematycznych do rozmów z uczniem i rodzicem włączani są: 

1. Pedagog/psycholog szkolny 

2. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły 

 

Dokumentacja 
 

1. Portfolia 

Każdy uczeń posiada portfolio, które przedstawia jego osiągnięcia, postępy i rozwój. 

Sporządzanie portfolia ma na celu wspólną refleksję ucznia z nauczycielami i rówieśnikami w 

celu rozpoznania słabych i mocnych stron ucznia oraz wyznaczenia dalszych celów 

edukacyjnych. Portfolio przechowywane jest w szkole, a uczeń otrzymuje je na zakończenie 

danego etapu edukacyjnego. Uczniowie oraz ich rodzice mają do nich nieograniczony dostęp.  

2. Raporty 

Dwa razy do roku sporządzane są raporty, które mają na celu przekazanie rodzicom ucznia 

informacji dotyczącej wiedzy i umiejętności ucznia w stosunku do opracowanych przez szkołę 

wymagań dla każdego obszaru transdyscyplinarnego.   

3. Wystawy 

W ostatnim roku nauki w programie Primary Years Programme uczniowie pod kierunkiem 

nauczycieli przygotowują wystawę, która jest kulminacją projektu badawczego. Wystawa ma 

na celu zaprezentowanie wiedzy, umiejętności postaw i działań zgodnych z profilem ucznia w 

duchu IBO, które uczniowie rozwijali przez cały etap edukacyjny.  

4. Świadectwa 

Na koniec klas I-IV uczeń otrzymuje świadectwo szkolne z informacją o promowaniu do 

kolejnej klasy.  
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