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Stopień przestrzegania zmienionych
od 1 września zasad oceniania.
Funkcja oceny szkolnej. Na ile ocena
szkolna motywuje uczniów do nauki i
wspiera planowanie pracy własnej.
Ankieta dla rodziców

W jaki sposób nauczyciele uzasadniają oceny?
Piszą komentarz.
Uzasadniają ocenę ustnie.

Stosują ocenę opisową (tzn.ze wskazaniem mocnych i słabych stron pracy, wskazówkami do dalszej pracy, oraz
Stosują elementy oceny opisowej (krótki komentarz i/lub wskazówki wraz z oceną w skali 1-6)
Wystawiają ocenę bez komentarza (z testów, kartkówek, itp.).
Wystawiają ocenę bez komentarza z prac otwartych (wypracowania, projekty, itp.).
Nie wiem, jak to robią.

Czy udzielana informacja zwrotna o osiągnięciach dziecka, o tym

Tak
Raczej tak.
Raczej nie.
Nie

Na ile przekazane uzasadnienie oceny pomaga Państwa dziecku w
dalszej pracy i planowaniu własnej nauki?
Pozwala mu na udoskonalenie np. pisemnej pracy domowej.
Umożliwia mu przygotować się do poprawy sprawdzianu.
Wspiera je psychicznie i emocjonalnie w pokonywaniu trudności.
Nic nie wnosi.

Czy nauczyciel udziela Państwa dziecku wskazówek do
samodzielnego uzupełniania wiadomości w przypadku słabych
Zawsze
Często
Rzadko
Nigdy

Czy uzyskane oceny motywują Państwa dziecko do zwiększonego
Tak

Zazwyczaj tak.

Rzadko
Nie

Czy nauczyciele zachowują jawność ocen?
Tak
Nie
To zależy od sytuacji.

Proszę wyjaśnić krótko, w jaki sposób nauczyciele zachowują
jawność ocen lub w jakich sytuacjach tego nie robią. Jeśli nie mają
Państwo na ten temat wiedzy, proszę to napisać.
Tekst długiej odpowiedzi

Czy nauczyciele zapewniają dziecku i Państwu wgląd w prace
Tak
Nie
To zależy od sytuacji.

Proszę opisać krótko, w jaki sposób nauczyciele zapewniają
dziecku i Państwu wgląd w prace pisemne?
Tekst długiej odpowiedzi

Czy uważają Państwo, że dziecko jest oceniane przez nauczycieli

Tak
Raczej tak.
Raczej nie.
Nie

Czy nauczyciele wykorzystują pełną skalę ocen?
Tak
To zależy od rodzaju pracy.
Nie wiem.

Proszę wyjaśnić krótko, w jakich sytuacjach nauczyciele nie stosują
pełnej skali ocen?
Tekst długiej odpowiedzi

Czy dziecko ma możliwość poprawy ocen bieżących?
Tak
To zależy od rodzaju zadania, z którego otrzymało ocenę.

W jakich przypadkach nie można poprawić ocen bieżących? Proszę
podać rodzaje zadań i powody.
Tekst długiej odpowiedzi

Czy wychowawca bierze pod uwagę oceny z przedmiotów przy
ustalaniu oceny z zachowania?
Tak
Nie
Tak, w pewnym stopniu (np. jako wyraz stosunku do obowiązków szkolnych).

O jakie postawy i zachowania ucznia należałoby rozszerzyć kryteria
oceniania zachowania?
Tekst długiej odpowiedzi

Czy woleliby Państwo, żeby dziecko otrzymywało oceny opisowe
zamiast ocen w skali szkolnej 1-6?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Wolałbym/wolałabym ocenę mieszaną (opisowa + w skali 1-6)
Trudno powiedzieć.

