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WODN w Skierniewicach 

Jak oceniać małego ucznia? 

Pojęcie oceniania, oceny, różnorodnego sposobu wartościowania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia jest nam nauczycielom doskonale znane z codziennej praktyki 

zawodowej.  Mimo to w niejednym  z nas budzi szereg osobistych bądź zespołowych refleksji 

nad potrzebą jego stosowania lub nie, sprawiedliwością, adekwatnością do określonych 

sytuacji z życia szkolnego.  

W literaturze możemy znaleźć rozmaite definicje pojęć: ocenianie, ocena czy ocena 

szkolna. „Ocenianie to proces wyrażania opinii o uczniach za pomocą stopni, ocen 

opisowych, zarówno sporadycznie, jak i co kwartał (okres) lub przy końcu roku szkolnego”.
1
 

Ocena zaś to „wypowiedź o charakterze wartościującym, będąca wyrazem opinii pozytywnej 

lub negatywnej o przedmiocie, stanie rzeczy, osobie czy zdarzeniu”.
2
 Warto zdefiniować 

także pojęcie oceny szkolnej, którą W. Okoń rozumie jako „ustosunkowanie się nauczyciela 

do osiągnięć ucznia, czego wyrazem może być określony stopień szkolny lub opinia 

wyrażona w formie pisemnej lub ustnej, a także zewnętrzne objawy zachowania nauczyciela 

takie jak mimika i gesty”.
3
  

B. Śliwerski.
4
 Stoi na stanowisku, że ocena szkolna pełni różnorakie funkcje: 

selekcyjną, wychowawczą, dydaktyczną, diagnostyczną, motywacyjną, kontrolną, 

metodyczną, emocjonalną, afirmacyjną, restrykcyjną, dokumentacyjną i  instruktażową. Nie 

podlega żadnej dyskusji fakt, iż każdy nauczyciel chcąc rzetelnie oceniać postępy edukacyjne 

swoich uczniów powinien dokładnie znać aktualnie obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego związane z ocenianiem osiągnięć edukacyjnych uczniów, m. in.:  

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (stan prawny na dzień 1 września 

2018 r.) Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach 

publicznych;  

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru  pedagogicznego; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach; 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy  programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego.  

Wnikliwa analiza zapisów prawa zapewni nauczycielowi zgodne z zasadami prawa 

oświatowego pewne poruszanie się we wszystkich działaniach na terenie szkoły związanych 

z ocenianiem uczniów.  

Innym, ważnym zagadnieniem związanym z ocenianiem małego ucznia, wydaje się 

być antropologia dziecka, czyli sposób widzenia dziecka przez nauczyciela. M. Taraszkiewicz 

wymienia 5 antropologii dziecka: „-oświeceniową (dziecko - niedoskonały dorosły, 

nauczyciel - doskonały dorosły, mentor,   ekspert); -romantyczną (dziecko - naiwna istota, 

dorosły -  dobroduszny i nadopiekuńczy przewodnik);-pozytywistyczną ( dziecko - puste 

naczynie, dorosły - ekspert z „lejkiem do wlewania  oleum’’);-antropologia dziecka 

wynikająca z „ducha” (upiora) pedagogiki marksistowskiej:  wychowania ideowego i 

masowego (obecnie określany: w teorii ideały, w praktyce banały);-humanistyczną (dziecko - 

interpretator poszukujący, dorosły -  interpretator poszukujący, ale mający większe 

doświadczenie i być może zrozumienie, bo po prostu wcześniej zaczął”. 

Przekonana jestem, że zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu m.in. pedagogiki, 

psychologii należy postrzegać dziecko - ucznia zgodnie z ostatnią antropologią wymienioną 

przez autorkę.  

Mały uczeń, kiedy przekracza próg szkoły w klasie pierwszej, chce uczyć się, pragnie 

dobrze uczyć się dla rodziców, dla pani, także dla siebie. Po prostu chce być dobrym uczniem. 

Jest zaangażowany emocjonalnie. Szkoła budzi przyjemne emocje, zadowolenie, radość, 

a nawet dumę - Jestem pierwszakiem! 

Zdarza się jednak tak, niestety dość często, że pozytywne stany emocjonalne  

przemieniają się w smutek, przygnębienie, strach, wstyd, apatię czy wręcz agresję w różnych 

jej postaciach. Źródeł takiego stanu rzeczy można/należy upatrywać w doświadczanych 

przezeń trudnościach szkolnych, stosowanym w szkole systemie oceniania jego postępów 

edukacyjnych. Czy ten dyskomfort psychiczny jest komuś potrzebny? Nie. Na pewno nie! 

A już zdecydowanie nie jest on potrzebny dziecku na starcie jego kariery szkolnej.  

Dziecko - mały uczeń nie przychodzi do szkoły po to, aby otrzymywać oceny. 

Dziecko przychodzi do szkoły, aby uczyć się, zdobywać wiedzę i umiejętności. Dziecko samo 

z siebie nie potrzebuje oceny szkolnej. Mały uczeń potrzebuje w klasie/szkole pozytywnego 

klimatu społecznego, poczucia bezpieczeństwa. Potrzebuje akceptacji, przyjaznych, 

budujących relacji z nauczycielem i grupą rówieśniczą. Tylko w takiej atmosferze może 

efektywnie uczyć się na miarę własnych możliwości psychofizycznych.  

Istotnym elementem życia szkolnego, wpływającym na dobrą jakość osiągnięć ucznia 

jest: ciekawie zorganizowany przez nauczyciela proces edukacyjny, adekwatny do 

opracowywanych treści dobór metod nauczania i uczenia się, zwłaszcza tych aktywizujących, 



eksponowanie i wykorzystywanie rozbudzających ciekawość dziecięcą atrakcyjnych środków 

dydaktycznych. 

Wymienione elementy: zaangażują emocjonalnie ucznia, zachęcą i zainspirują do 

samorzutnej i spontanicznej aktywności podczas zajęć edukacyjnych, przyczynią się do 

wyzwolenia w nim jego motywacji wewnętrznej, o rozbudzeniu której powinniśmy pamiętać 

i „walczyć” o nią każdego dnia.  

Oceny szkolne w postaci: cyferek od 1- 6, literek od A do F, poziomów (od bardzo 

niskiego do bardzo wysokiego) czy na odwrót, emotikonów, chmurek ze słoneczkiem  lub 

piorunem, stempli i pieczątek (o zgrozo!) nie utrwalą i nie wyzwolą w dziecku wewnętrznej 

potrzeby uczenia się i indywidualnego rozwoju. One sprawią, że w ich ponurym często 

oceanie, dziecko - mały uczeń zagubi się, zniechęci, zwłaszcza gdy napotka na drodze kariery 

edukacyjnej różnorodne trudności w uczeniu się. A, że napotka, mniejsze lub większe, 

wcześniej lub później, to jest bardzo prawdopodobne, a nawet pewne.  

Co zatem daje poczucie bezpieczeństwa małemu uczniowi w szkole? Z całą pewnością 

takim „kołem ratunkowym” dla każdego ucznia jest ocenianie opisowe spełniające funkcję 

oceniania diagnostycznego, wspierającego, oceniania kształtującego.  

Swoboda działania, spokój, wsparcie, współpraca, wymiana myśli, informacji to klucz 

do sukcesu. Przez pojęcie sukces rozumiem tu: kształtowanie i rozwijanie wewnętrznej 

motywacji, budzenie wewnętrznej potrzeby uczenia się podmiotu uczącego się, poznawania 

tego, co nieznane, rozwijanie horyzontów myślowych, umiejętność i chęć zadawania pytań, 

inicjatywę i przedsiębiorczość, zaradność, poszukiwanie takich strategii i dróg uczenia się, 

które są zgodne z indywidualnym stylem uczenia się małego ucznia, a dzięki temu efektywne.  

Ocenianie opisowe za pomocą rzetelnej informacji zwrotnej wyrażone ustnie lub 

pisemnie daje małemu uczniowi duże poczucie bezpieczeństwa. Ta informacja nie musi,  

a nawet nie powinna, być długa, czego często obawiają się nauczyciele. Ma być rzeczowa, 

krótka, zwięzła. Informacja zwrotna ma uczniowi pomóc w uczeniu się, ma pomóc poprawić 

ewentualne błędy, braki, pokazać sposób, możliwość i potrzebę uczynienia tego.  

Od 1995 roku, czyli jak łatwo obliczyć, od 25 lat nie oceniam uczniów za pomocą 

cyferek, literek, poziomów, słoneczek, chmurek. I działa. Naprawdę to działa.  

W swojej codziennej praktyce zawodowej przeszłam, wspólnie z uczniami,  przez rozmaite 

sposoby i systemy motywacyjne, toteż zdecydowanie i stanowczo mogę stwierdzić,  

iż właściwie przekazana informacja zwrotna daje najlepsze efekty.  

Uczniowi trzeba wprost powiedzieć czego od niego oczekujemy i dlaczego? Należy to 

po prostu wprost wyartykułować i nazwać zapoznając z wymaganiami dla danej klasy. 

Przedstawię to na przykładzie kształtowania, rozwijania i doskonalenia umiejętności czytania. 

Zatem, nauczyciel przedstawia uczniowi kolejne etapy nabywania umiejętności 

czytania: czytanie liter, czytanie sylab, czytanie krótkich i coraz dłuższych wyrazów, czytanie 

zdań pojedynczych, czytanie zdań rozwiniętych, czytanie zdań złożonych, czytanie krótkich 

tekstów, czytanie dłuższych tekstów, czytanie książek/czasopism. Uczeń powinien wiedzieć, 



że należy czytać głośno i cicho. Czytając głośno winien pamiętać o odpowiedniej głośności 

czytania, jego wyrazistości, intonacji, tempie. Ta wiedza będzie mogła być wykorzystana 

w procesie cichego czytania, co pozytywnie wpłynie na jego rozumienie. Na konieczność 

i ważność czytania ze zrozumieniem trzeba zwracać uwagę ucznia już na samym początku 

kształtowania umiejętności czytania, czyli na etapie czytania pojedynczych liter i sylab. 

Zarówno nauczyciel wprowadzający ucznia w świat czytania, jak i sam uczeń powinni 

pamiętać, że na osiągnięcie mistrzostwa w czytaniu mają do dyspozycji trzy lata nauki 

szkolnej w klasach I – III.  

Takim pozytywnym przykładem może być przypadek uczennicy, dla której świat liter 

był zupełnie obcy, nie tylko w oddziale przedszkolnym, ale także klasie pierwszej. 

Dziewczynka w ogóle nie była zainteresowana czytaniem. Litery i ich poznawanie  

to po prostu nie była jej bajka. Pod koniec klasy pierwszej, podczas badania techniki czytania 

z wykorzystaniem testu Jana Konopnickiego „Badanie techniki czytania dla klas I - VIII”, 

uczennica przeczytała w ciągu jednej minuty 1 wyraz. Czas, systematyczne ćwiczenia, 

przyjazna i życzliwa postawa nauczyciela i jego konkretne wskazówki sprawiły,  

że dziewczynka na zakończenie klasy II przeczytała głośno w ciągu jednej minuty 

28 wyrazów, a na półrocze klasy trzeciej – 58 wyrazów. Czyta równie dobrze 

ze zrozumieniem krótsze i dłuższe teksty o różnorodnej tematyce. Osiągnęłyśmy ogromny 

sukces dzięki temu, że pracowała, ale także dlatego, że nie była skazana na tradycyjne 

ocenianie szkolne. Nie była naznaczana  etykietką typu: jedynka, ćwicz więcej, słabo, popraw 

się itp.  

Wykorzystując systematycznie dobrodziejstwo pozytywnej informacji zwrotnej oraz 

konsekwentnych ćwiczeń uczeń jest w stanie osiągnąć optymalny poziom umiejętności 

czytania bez konieczności stosowania cyferek, literek, poziomów, czy pieczątek typu:  

ćwicz więcej, musisz się poprawić, pracuj więcej. Przecież on pracuje, ale nie zawsze wie,  

co ma poprawić i w jaki sposób to zrobić.  Dlatego też nauczyciel, jego rzetelna informacja,  

a nie stopień szkolny, ma to uczniowi powiedzieć. Wówczas też mały uczeń wie, że uczący 

go nauczyciel jest jego życzliwym przewodnikiem, kompetentnym doradcą, osobą na którą 

zawsze może liczyć, a nie egzaminatorem.  

Nikt, sądzę, że nikt z nas nie wykonywałby z przyjemnością i radością pracy,  

której efekty, wielokrotnie w ciągu dnia, mierzyłby i wartościował pracodawca, dyrektor, 

komunikatami typu: „Dziś pracował/ła Pan/Pani na trójkę”. „Pracuj więcej”. „Popraw pracę”. 

Ponadto każdorazowo kiedy rozpoczynamy pracę z uczniami w klasie pierwszej  

i stoi przed uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi i nami nauczycielami konieczność 

oceniania osiągnięć edukacyjnych pierwszaków należy porozmawiać o ocenianiu opisowym, 

jak można rozumieć ocenę opisową, jak oceniamy w klasach I – III. I tu kluczowym staje się 

pytanie skierowane do uczniów: „Kto może oceniać?”. Pierwszoklasiści zazwyczaj chórem 

odpowiadają: „Nauczyciel”. Na pytanie: „Kto jeszcze może oceniać?” uczniowie 

odpowiadają: „Mama, tata, starsza siostra, starszy brat, ciocia, wujek, babcia, dziadek”. 

Zdecydowanie mają rację. Na kolejne zapytanie: „Kto jeszcze może oceniać pierwszaka?” 

mówią: „Ocenić może kolega lub koleżanka z klasy”. W tym momencie powinniśmy zwrócić 



uwagę, że ocena koleżeńska może wspaniale funkcjonować w klasie szkolnej, w której panuje 

przyjazny klimat społeczny, całkowite bezpieczeństwo psychiczne uczniów, właściwe relacje 

rówieśnicze. Dopiero na samym końcu na pytanie: „Kto jeszcze może oceniać 

pierwszoklasistę?” pada odpowiedź: „ My sami możemy oceniać się”. Olśnienie. Eureka. 

„Oceniać się mogę sam/sama” – myśli pierwszak. I tu mamy taką sytuację, że dziecko 

odkrywa, że może, że powinno oceniać się samo i otwierają się dla nas wszystkich drzwi  

z napisem: „Samoocena”. Umiejętność samooceny jest elementem sprzyjającym uczeniu się, 

stopniowemu, krok po kroku, małymi kroczkami i większymi krokami, to wyzwalacz 

wewnętrznej motywacji w uczącym się dziecku w młodszym wieku szkolnym.  

Rozbudzoną motywację wewnętrzną koniecznie trzeba utrzymać na właściwym poziomie 

i na długi, długi czas. Nauczyciel może to uczynić poprzez: wskazywanie uczniowi 

przykładów użyteczności zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności w codziennym 

życiu, odwoływanie się podczas zajęć do potencjału uczniów, bycie przewodnikiem ucznia, 

autentyczne zaangażowanie, poczucie humoru nawet w trudnych sytuacjach. 

Z takiego podejścia do oceniania uczniów i jego wykorzystywania na co dzień 

zadowoleni są także rodzice/opiekunowie prawni uczniów. Chętnie uczestniczą w życiu klasy  

i szkoły. Frekwencja rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach i rozmowach 

indywidualnych z nauczycielem wynosi ponad 90%. Dzieje się tak niezmiennie od wielu, 

wielu lat.  

Na zakończenie: Przemyślenia i refleksje związane z ocenianiem w formie,  

dość obszernej listy, wielu odpowiedzi na pytanie: „Co powinien wiedzieć i o czym 

powinien pamiętać nauczyciel, by móc z sukcesem oceniać uczniów w młodszym  

wieku szkolnym?” 

1. Znać podstawy teoretyczne oceniania w szkole – literatura z zakresu dydaktyki, 

metodyki, psychologii. 

2. Znać podstawy prawne oceniania w edukacji wczesnoszkolnej dokonać wnikliwej 

analizy obecnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. 

3. Znać dokumenty prawa wewnątrzszkolnego regulujące pracę szkoły  (Statut szkoły,  

a w nim Wewnątrzszkolny System Oceniania, obowiązujący w szkole Program 

Wychowawczo - Profilaktyczny). 

4. Przeczytać wnikliwie obowiązującą podstawę programową dla I etapu kształcenia  

(nauczyciel  również powinien poznać zapisy podstawy programowej dla etapu 

poprzedzającego edukację wczesnoszkolną, czyli podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, a także podstawę programową dla kolejnego etapu kształcenia 

następującego po zakończeniu przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej, by znać 

fundament i wiedzieć, do jakich zadań przygotowuje uczniów). 

5. Znać dokładnie realizowany program edukacji wczesnoszkolnej, proponowane w nim 

cele i sposoby ich osiągania, kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć uczniów. 

6. Znać prawidłowości rozwojowe dziecka w młodszym wieku szkolnym, możliwe 

nieprawidłowości/dysfunkcje wpływające na jego funkcjonowanie w klasie/szkole. 



7. Wiedzieć, jaki wpływ na proces nauczania - uczenia się uczniów mają zaburzenia 

rozwojowe i deficyty oraz znać sposoby radzenia sobie z nimi (samodzielnie, przy 

współpracy ze specjalistami i rodzicami/opiekunami prawnymi). 

8. Powinien uwzględniać wszelkie możliwe konteksty towarzyszące procesowi 

kształcenia i oceniania. 

9. Refleksyjnie ocenić własną filozofię oceniania (monitorować, modyfikować, 

doskonalić) w trosce o obiektywizm, rzetelność i dobro ucznia. 

10. Współpracować z innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi w celu 

wypracowania satysfakcjonującego wszystkie strony modelu i strategii oceniania 

osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

11. Konstruując proces kształcenia mieć na uwadze zakres wiadomości i umiejętności, 

które podda sprawdzeniu (sprawdziany, dyktanda, testy), możliwe sposoby 

gromadzenia informacji o osiągnięciach uczniów, ich kontroli i oceny. Sprawdzać  

w ten sposób i oceniać to, czego uczył. 

12. Znać psychologiczne aspekty procesu oceniania (wiedzieć jak oceniać 

konstruktywnie, jaki wpływ na małego ucznia ma ocena nauczyciela). 

13. Kontrolując i wartościując osiągnięcia uczniów uwzględniać taksonomię celów 

dydaktycznych i wychowawczych (np. B. Niemierki, B.S. Blooma).  

14. Znać wpływ stereotypów na proces oceniania i możliwe do popełnienia wynikające  

z nich błędy. 

15. Dokonać diagnozy ucznia na wejściu (wiedza o kompetencjach i możliwościach 

uczniów). 

16. Dokonywać oceny bieżącej (stała, na wszystkich zajęciach), miesięcznej, kwartalnej, 

półrocznej i rocznej. 

17. Słuchać ucznia, innych nauczycieli uczących ucznia, jego rodziców/opiekunów 

prawnych. 

18. Mieć serce i patrzeć na ucznia sercem. 

19. Nie oceniać pod wpływem chwili i emocji.  

20. Nie oceniać spontanicznie, ale z namysłem i rozwagą, ważyć ocenę opisową – to, co 

mówi i to, co pisze. 

21. Mądrze oceniać – rzetelnie, realnie, obiektywnie, konstruktywnie, wspierająco. 

22. Pamiętać, iż forma oceny może być różna (sporządzając ocenę opisową można 

skierować ją wprost do ucznia lub bezpośrednio do jego rodziców/opiekunów 

prawnych). 

23. Dbać o poprawność językową oceny opisowej, słownej: gramatyczną, stylistyczną 

dodatkowo edytorską i ortograficzną, w przypadku oceny opisowej pisemnej. 

24. Zawrzeć w ocenie opisowej najistotniejsze informacje, pamiętając o tym, że zacząć 

należy od pozytywów, następnie poruszać negatywne aspekty działalności 

edukacyjnej ucznia, zakończyć wskazówkami do pracy. 

25. Prowadzić dokumentację procesu oceniania (pamięć jest zawodna) – portfolio ucznia 

i portfolio nauczycielskie, a w nich wyniki każdego uczenia i wyniki zbiorcze 

wszystkich uczniów danej klasy, by móc ocenić własny warsztat pracy: stosowane 

metody nauczania, formy organizacyjne zajęć edukacyjnych, wykorzystywane media 

edukacyjne i dokonywać  koniecznych zmian. 



26. Wykorzystywać w procesie edukacyjnym samoocenę - dokonać oceny własnych 

osiągnięć edukacyjnych uczeń może/powinien sam oraz jego rodzice/opiekunowie 

prawni. 

27. Warto, w bezpiecznym klimacie społecznym klasy, wprowadzić ocenę koleżeńską 

wybranych aspektów życia szkolnego uczniów. 

28. Poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie kontroli i oceny poprzez 

samodoskonalenie w tym zakresie i udział w różnych formach zewnętrznego 

doskonalenia zawodowego. 

29. Nie utożsamiać pojęcia oceniania opisowego z pojęciem oceniania kształtującego. 

30. Postrzegać ucznia holistycznie i holistycznie oceniać. 

Listę tę można jeszcze na pewno uzupełnić o inne spostrzeżenia. Obecnie coraz więcej  

można usłyszeć, przeczytać  w różnych mediach (prasa, radio, telewizja, Internet, publikacje 

dla nauczycieli i nie tylko) na temat sposobów oceniania ucznia w taki sposób, by pomóc mu 

w pełni rozwinąć skrzydła w tempie, jakie jest dla niego właściwe. Zachęcam wszystkich 

nauczycieli uczących w klasach I – III do oceniania uczniów z wykorzystaniem strategii 

oceniania kształtującego. Wymagać to zapewne będzie wielu zmian, ale dla dobra wszystkich 

podmiotów życia szkoły zaangażowanych w edukację, warto. Naprawdę warto. 
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