
P: Kto i w jaki sposób decyduje, czy uczeń 

wzorowo opanował umiejętność/standard?  
O: Przyswajanie wiedzy wymaga czasu  

i etapy w tym procesie oceniane są w inny sposób 

niż końcowy wynik. Uczniowie wykonują różnego 

rodzaju ćwiczenia w celu utrwalenia materiału. Nie 

wszystkie projekty podlegają ocenie, ale będą brane 

pod uwagę przy określaniu poziomu dokonanego 

postępu. Po omówieniu danej parti materiału, 

nauczyciel danego przedmiotu dokonuje oceny,  

wykorzystując różnorodne sposoby oceniania, aby 

ustalić, czy uczeń wzorowo opanował przerabiany 

materiał. Może pojawić się konieczność konsultacji 

ze specjalistą,w celu ewaluacji otrzymanych 

wyników. 

P: Jaki rodzaj oceny jest wykorzystywany 

do ustalenia, czy uczeń wzorowo opanował 

standardy? 
O: Nauczyciele konsekwentnie mierzą postępy w 

nauce wykorzystując sprawdzone metody, takie jak 

rubryki, sprawdziany, testy. Te metody oceniania są 

ciągle monitorowane pod względem efektywności i 

informują nauczycieli o brakach w wiadomościach 

uczniów. 

 

P: Jakie oznaczenia są  używane w nowym 

systemie oceniania? 
4 = uczeń opanował umiejętności/standardy na pozi-

omie klasy 

3 = uczeń robi postępy w kierunku opanowania 

umiejętności/standardow na poziomie klasy 

2 = wiedza ucznia jest poniżej standardów danej 

klasy 

1 = wiedza ucznia jest poniżej standardów danej 

klasy i uczeń nie robi żadnych postępów 

EXC = wiedza ucznia przekracza standardy danej 

klasy i uczeń posiada zaawansowane umiejętności z 

danego przedmiotu. 

IE = nie ma wystarczających danych  

do określenia, czy uczeń robi postępy w kierunku 

opanowania standardu. 

 

P: Czy jest używany inny system oznaczeń? 
O: Inne symbole są używane do oceniania zachow-

ania i stosunku do nauki. 

S = wzorowe zachowanie 

M = spełnia wymagane warunki 

N = wymagana poprawa 
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Często zadawane pytania 

WOOD DALE DYSTRYKT 7 

SPOSÓB OCENIANIA 

Program i formy nauczania, sposob sprawdzania/ 

oceniania wiedzy uczniow w Okregu Szkolnym nr 7 

w Wood Dale  jest scisle powiazany z normami 

obowiazujacymi w stanie Illinois (Illinois Learning 

Standards). Postep w procesie opanowania 

obowiazujacych standardow jest regularnie monitor-

owany i oceniany.  Rodzice, uczniowie, a takze 

nauczyciele  sa zaangazowani i regularnie komu-

nikuja sie sie w celu  osiagniecia przez ucznia 

maksymalnych postepow w nauce . Wysilek intel-

ektualny i sposob zachowania  kazdego ucznia jest 

rowniez oceniany.  Uczniowie wyznaczaja sobie 

cele, ktore musza osiagnac na drodze do opan-

owania okreslonych umiejetnosci. Nauczyciele w 

sposob szczegolowy informuja uczniow i ich rodzi-

cow/opiekunow o postepach w nauce w celu zmobi-

lizowania do poprawy wynikow.   

P: Co stanie się, kiedy program nauczania 

mojego dziecka nie będzie odpowiadał 

standardom? (np. w przypadku dzieci 

specjalnej troski, dwujęzycznych lub szcze-

gólnie uzdolnionych) 

O: Jesteśmy zobowiązani do przygotowania 

dla każdego ucznia odpowiednich informacji 

na temat wyników i postępów w nauce. Jeżeli 

dziecko Państwa pracuje nad opanowaniem innych 

standardów niż pozostali uczniowie, do raportu zos-

taną dołączone dodatkowe wyjaśnienia. 

P: Czy będą problemy w zroząumieniu 

nowego systemu oceniania, jeżeli uczeń 

zacznie uczęszczać do innej szkoły? 

O: Nowy system oceniania oparty na standardach 

wprowadzany jest w całym kraju. W bardzo 

dokładny bowiem sposób informuje jakie wiado-

mości uczeń opanował lub jakie ma jeszcze braki. 

Nasz okręg szkolny prowadzi intensywne badania i 

wzoruje się na szkołach, które osiągają bardzo do-

bre wyniki. W Du Page już wiele szkół wprowadziło 

system oceniania oparty na standardach. 

Źrodła: 

How to Grade for Learning ,  Ken O’Connor 

Fair Isn’t Always Easy,  Rick Wormeli 

Transforming Classroom Grading,  Robert Marzano  iJane 

M. Bailey 



P: Na czym polega ocenianie oparte na  
obowiązujących normach/standardach? 
O: Ocenianie oparte na normach/standardach jest 

formą informowania o poziomie wiedzy ucznia i 

sposobie przyswajania umiejętności zawartych w 

standardach stanu Illinois. 

 

P:  Jaki jest cel oceniania opartego na  
obowiązujących normach/standardach? 
O: Celem oceniania opartego na  normach/

standardach jest opracowanie precyzyjnego sys-

temu w powiązaniu z wymaganiami stanu Illinois i 

jego ujednolicenie. 

 

P: Do czego zmierza ocenianie  oparte na  
obowiązujących normach/standardach? 
O: Przede wszystkim  powinno pomóc w ustaleniu, 

co dany uczeń umie i jakie są jego możliwości w 

odniesieniu do standardów obowiązujacych w stanie 

Illinois, a także w indywidualnym ocenianiu 

pozytywnego nastawienia do obowiązków szkolnych 

i systematycznej pracy.  

 

P: Jak działa system oceniania oparty na  
obowiązujących normach/standardach? 
O:Sposób tradycyjny polega na wyciąganiu średniej 

z ocen, na które uczeń zapracował w przeciągu 

określonego czasu. Ocenianie oparte na normach/

standardach skupione jest głównie na procesie 

uczenia się.  Praca ucznia oceniana jest nie tylko 

całościowo, ale  brany jest rownież pod uwagę 

postęp zrobiony w ostatnim okresie. Sposób ten 

pozwala na dokładne określenie czego dany uczeń 

nauczył się, co teraz wie, a nie jaki poziom wiedzy 

posiadał przed rozpoczęciem nauki. 

 

P: Dlaczego Okręg Szkolny nr 7 zmienia system 
oceniania? 
O: Głównym celem jest ulepszenie systemu oceni-

ania i informowania rodziców o postępach ucznia w 

nauce i całym procesie nauczania. 

  

P: Jaka jest różnica miedzy nowym, a literowym 
(A, B, C…) systemem oceniania? 

O: Nowy system oceniania mówi dokładnie czego 

uczeń się nauczył w okreslonym czasie i co wie, 

pomaga okreslić wiedzę  na poziomie danej klasy.  

Brane są pod uwagę wiadomości, które uczeń posi-

ada w końcowym etapie pracy nad opanowaniem 

określonej umiejętności. Uczeń, np. na początku ma 

problemy ze zrozumieniem nowej wiedzy, ale po  

kilku lekcjach wykazuje zadowalajace postępy w 

nauce. W tradycyjnym procesie oceniania wyciąga-

na jest średnia ze wszystkich ocen, które uczeń ot-

rzymał w przeciągu semestru. Słaba ocena ze 

sprawdzianu otrzymana na początku wprowadzania 

nowej umiejętności obniży semestralną ocenę, mimo 

że uczeń zapracował na bardzo dobre wyniki w 

późniejszym czasie. W ocenianiu opartym na  nor-

mach/standardach liczył się będzie tylko końcowy 

wynik. Uczniowie nie bedą “karani” za błędy popełni-

ane w początkowym procesie uczenia się. W dodat-

ku, przy tradycyjnym ocenianiu  bierze się pod 

uwagę subiektywne wskaźniki, takie jak frekwencja,  

wysiłek intelektualny i stosunek do nauki, co może 

mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ocenę. W 

nowym systemie wystawia się oddzielne oceny za 

poziom wiedzy/umiejętności i stosunek do 

obowiazków szkolnych. Pozwoli to na opracowanie 

dokładnych informacji na temat postepów ucznia w 

nauce. Zmiany, które zachodzą w przygotowanym 

przez Okręg Szkolny nr 7 systemie oceniania są w 

korelacji z bieżącym postępem i tym, który nastąpi w 

przyszłości. Zaznaczanie określonym symbolem 

standardów zastąpi tradycyjny sposób oceniania za 

pomoca liter (A,B,C…) od przedszkola do ósmej 

klasy wlącznie.  

 

 

P: Kto jest zaangażowany w proces przygo-
towania systemu oceniania opartego na nor-
mach/standardach? 

O: Jest to długotrwaly proces, w którym bierze udział 

27 osób i które prowadzą badania przez kilka ostat-

nich lat nad zmianami/rozwojem systemu oceniania 

opartego na normach/standardach. W skład grupy 

wchodzą nauczyciele uczący w klasach przed-

szkolnych aż po ósmą klasę, specjaliści,dyrektorzy i 

rodzice. Są oni też odpowiedzialni za komunikację z 

całym gronem pedagogicznym. 

 

P: Kiedy nowy system oceniania wejdzie w życie? 
O: W roku szkolnym 2011-2012 informacje o postępach 

w nauce zawierać będą Główne Standardy ze 

wszystkich przedmiotów na poziomie Junior High. W 

szkole podstawowej pojawią się Główne Standardy ze 

wszystkich przedmiotów, oprócz matematyki, nad który-

mi bedzie trwała praca w czasie roku szkolnego 2011-

2012. W celu uzyskania dodatkowych informacji na 

temat oceniania opartego na normach/standardach 

proszę odwiedzić naszą stronę internetową, wdsd7.org. 

W następnym etapie nauczyciele będą opracowywać 
ankietę do wykorzystania przy ewaluacji każdego ucz-

nia, a także autoewaluację, którą uczeń przeprowadzi 

sam w celu udowodnienia, że wymagane umiejętności 

(Główne Standardy) zostały opanowane. Specjalny 

system komputerowy został przygotowany dla nauczyci-

eli do wykorzystania przy ocenianiu i przygotowywaniu 

informacji na temat postępów w nauce. Cały personel 

szkolny został przeszkolony i przygotowany do pracy z 

nowym systemem oceniania. 

P: Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele odczują 
jakieś zmiany po wprowadzeniu nowego systemu 
oceniania? 

O: Wymagania bedą jasne i lepiej zrozumiałe dla 

wszystkich. Raport o postępach w nauce zawierał 

będzie dokładne informacje na temat poziomu 

dokonanego postepu/zdobytej wiedzy, a także 

sposobów uzupełniania zaistniałych braków i 

poprawienia wyników. Uczniowie w większym stopniu 

będą zaangażowani w proces samooceny i wytyczania 

sobie celów. 

P: W jaki sposób dokonywana 
jest selekcja standardów dla 
każdej klasy i poszczególnych 
przedmiotów? 

O: Nauczyciele poszczególnych 

klas współpracują ze sobą i 

wybierają “Główne Standardy” bazując na standardach 

stanu Illinois. Są one celem nauczania i każdy 

nauczyciel jest odpowiedzialny za wzorowe opanowanie 

przez uczniów materiału z poszczególnych przed-

miotów, jak to zostało przedstawione w “Głównych 

Standardach”. Uczniowie, którzy opanowali standardy 

mają podstawę do przejścia na następny poziom 

nauczania. Nauczyciele wykorzystują program . 

 Ocenianie w oparciu  
o normy/standardy 


