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POLSKA

Czas na oceny
INFORMACJA DLA OPIEKUNÓW NA TEMAT OCEN W KLASIE 6

Teraz oceny będą wystawiane już od klasy
szóstej. Oceny to sposób na zobrazowanie, jak
Twoje dziecko się uczy. W niniejszej broszurze
znajdziesz więcej informacji na temat ocen.
Począwszy od semestru jesiennego 2012 oceny semestralne wystawiane są od klasy
szóstej szkoły podstawowej. Oceny semestralne pozwalają ocenić poziom przyswojenia
wiedzy przez dziecko do momentu wystawienia ocen. W przypadku przedmiotu ”język do
wyboru” (francuski, niemiecki i hiszpański) dziecko otrzyma ocenę począwszy od klasy
siódmej.
Oceny semestralne wystawiane są w klasach 6-9. Ostatnie oceny, jakie Twoje dziecko
otrzyma w semestrze wiosennym, składają się na świadectwo końcowe. To właśnie to
świadectwo jest podstawą przyjęcia do gimnazjum.
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Jasna informacja zmniejsza
ryzyko nieporozumień
Wszyscy uczniowie muszą otrzymać informację o celach i wymogach w zakresie wiedzy –
zarówno na początku, przy okazji wprowadzenia danego przedmiotu do planu zajęć, jak i
później, podczas bieżących zajęć. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców/
opiekunów, jak dziecko się uczy oraz na jakiej podstawie zostanie wystawiona ocena.
Oceny są narzędziem umożliwiającym ocenę wiedzy przyswojonej przez dziecko w
stosunku do stawianych wymogów. Ocena może być także sygnałem wskazującym na
to, że dziecko potrzebuje dodatkowej pomocy w celu spełnienia wymogów i uzyskania
oceny zaliczającej. Informacji o postępach Twojego dziecka w szkole dostarczy Ci także
rozmowa rozwojowa oraz indywidualny plan rozwojowy.
Zarówno Ty, jak i Twoje dziecko macie prawo do uzyskania informacji od nauczyciela
prowadzącego dany przedmiot, dlaczego wystawił taką ocenę, a nie inną.
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Skala ocen
W szkole podstawowej skala ocen obejmuje
sześć ocen: A, B, C, D, E oraz F. Ocena A jest
oceną najwyższą, a ocena E jest najniższą
oceną zaliczającą. Ocena F to ocena niedostateczna. W ramach skali ocen nie ma żadnych
ograniczeń. Twoje dziecko może zatem
otrzymać ocenę A już w klasie szóstej.
W przypadku gdy oceny nie można wystawić
ze względu na to, iż dziecko opuściło dużą
liczbę godzin lekcyjnych, zamiast oceny
stawia się kreskę.

Nieobecności
Jako opiekun dziecka to przede wszystkim
Ty jesteś odpowiedzialny za to, aby dziecko
uczestniczyło w zajęciach lekcyjnych. W
przypadku gdy dziecko będzie nieobecne
w szkole bez pozwolenia nauczyciela lub
dyrektora szkoły, nieobecność taką uznaje
się za nieusprawiedliwioną. Masz prawo do
uzyskania informacji o nieusprawiedliwionej
nieobecności dziecka w szkole jeszcze tego
samego dnia. Nieobecności nieusprawiedliwione są wykazywane w świadectwie semestralny
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Ogólnokrajowe egzaminy przedmiotowe
Twoje dziecko zdawało już egzaminy ogólnokrajowe w klasie trzeciej. W klasie
szóstej egzaminy odbywają się z następujących przedmiotów: j. angielski, matematyka, j.
szwedzki lub j. szwedzki jako drugi język, jeden przedmiot z zakresu nauk społecznych
oraz jeden przedmiot z zakresu nauk przyrodniczych. Do nauk społecznych zalicza się
geografię, historię, religioznawstwo oraz wiedzę o społeczeństwie. Nauki przyrodnicze
obejmują biologię, fizykę i chemię.
Egzaminy ogólnokrajowe pomagają nauczycielowi w ocenie poziomu wiedzy dziecka
oraz stanowią narzędzie pomocnicze przy wystawianiu ocen.

Oceny w szkole podstawowej specjalnej
W szkole podstawowej specjalnej oceny wystawiane są w sytuacji, gdy takie jest życzenie
dziecka lub rodzica/opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje w szkole życia (träningsskolan),
gdzie nie wystawia się ocen. Skala ocen obejmuje pięć ocen: A, B, C, D oraz E. W
przypadku gdy dziecko nie spełnia wymogów przewidzianych dla oceny E, nie
wystawia się żadnej oceny.
W szkole podstawowej specjalnej nie stosuje się kresek zamiast oceny.
W świadectwie semestralnym wykazuje się natomiast nieobecności nieusprawiedliwione.
W szkole podstawowej specjalnej nie przeprowadza się ogólnokrajowych egzaminów
przedmiotowych.
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Chcesz wiedzieć więcej na temat ocen?
Informacje znajdziesz na stronie www.skolverket.se/betyg
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