
SP4 jest OK 
- czyli praca z ocenianiem kształtującym  

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka   
w Radlinie 



SPIS TREŚCI 

 Początki nie zawsze są takie trudne… 

 Praca z OK na lekcji w SP4 

 Przykład pracy z OK – język polski 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #praca w grupach I 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #praca w grupach II 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #praca w parach 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #ocena koleżeńska I 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #ocena koleżeńska II 

 Przykład pracy z OK – edukacja wczesnoszkolna #Zeszyt OK. 

 Przykład pracy z OK – Wykorzystanie Class Dojo 

 

 

 



 

 POCZĄTKI NIE ZAWSZE SĄ TAKIE TRUDNE… 

  Przygoda z ocenianiem kształtującym w Szkole Podstawowej nr 4  

w Radlinie  rozpoczęła się z dniem 1 września 2014 roku. Małymi krokami 

wprowadzaliśmy elementy OK do codziennej pracy z naszymi uczniami.  

  Pierwszym zastosowanym elementem było  podawanie przez 

nauczyciela celu lekcji. Aby sformułować cel lekcji, trzeba było się 

nagimnastykować, by był on jasny i zrozumiały, powinien zaciekawić ucznia  

i przede wszystkim musi zostać podany/ zapisany w języku ucznia. Cel lekcji 

uświadamia uczniowi, to czego będzie się uczył, to co będzie robił na lekcji. 

  Z upływem roku szkolnego nauczyciele dodawali kolejne elementy 

oceniania kształtującego: NACOBEZU i Informację Zwrotną. 

  W II semestrze roku szkolnego 2015/2016  znieśliśmy oceny cyfrowe  

w klasach I – II na rzecz informacji zwrotnej, natomiast w klasach III – VI 

oprócz tradycyjnych stopni w skali 1 – 6, nauczyciel zobowiązany jest 

wystawiać informacje zwrotne, na każdym przedmiocie.  

 



PRACA Z OK NA LEKCJI W SP4 

 Cel lekcji; 

 NaCoBeZu; 

 Informacja zwrotna; 

 Samoocena; 

 Ocena koleżeńska; 

 

 Patyczki 

 Światła 

 Kciuki 

 Kostki 

 Metodniczki 

 Praca w parach 

 Praca w grupach 

 Prezentacje 

 Class Dojo  

 OK Zeszyt 

 

 

 

Struktura 
Metody , techniki, inne 

pomoce 



PRZYKŁAD PRACY Z OK – JĘZYK POLSKI 

  Lekcja, poświęcona 

podsumowaniu baśni, 

zawierała takie elementy 

OK, jak: cel, pytanie 

kluczowe, NACOBEZU 

(kryteria sukcesu), ocenę 

koleżeńską, samoocenę  

i najważniejszą- 

INFORMACJĘ 

ZWROTNĄ, która jest 

kluczową kwestią w 

ocenianiu kształtującym. 



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#PRACA W GRUPACH I 

  Praca w grupach  

i umiejętne 

przedstawienie 

wytworów grupy przez 

lidera, a następnie 

ocena koleżeńska 

pozostałych zespołów. 

Taką formę pracy 

stosujemy w klasach 

młodszych. 



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#PRACA W GRUPACH II 

 Praca w grupach to 

również współpraca 

między uczniami, 

możliwość wymiany 

własnych 

doświadczeń, 

obserwacji. 

 Kształtowanie 

umiejętnego 

słuchania, 

dochodzenie do 

wspólnych wniosków. 

 



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#PRACA W PARACH 

  Ważnym elementem jest 
praca w parach, która 

sprawdza się w zasadzie 
na każdej lekcji. 

Zazwyczaj są to krótkie 
zadania, które 

wymagają szybkiego 
konsultowania, 

wytworzenia 
konkretnego dzieła lub 

prezentacje 
multimedialne 
przygotowane  

i prowadzone przez 
uczniów. 



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#OCENA KOLEŻEŃSKA I 

 Uczniowie klas 

młodszych bardzo 

chętnie biorą udział  

w ocenie koleżeńskiej. 

Stawiając pierwsze 

kroki w tym kierunku, 

najłatwiej zacząć od 

napisania czegoś 

miłego koledze, 

koleżance.  

 

 



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#OCENA KOLEŻEŃSKA II 

  Ocena koleżeńska to nic 
innego jak informacja 

zwrotna od kolegi, 
koleżanki do zadania 

wykonanego przez 
ucznia. Stosując tę 

metodę uczeń, który 
pisze IZ, wynajduje 

pozytywy, które posiada 
zadanie oraz wskazówki 

mające pomóc  
w prawidłowym 

rozwiązaniu zadania, 
jeśli pojawiają się błędy.  



PRACA Z OK – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

#OK ZESZYT 

 W naszej szkole dwoje 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej próbuje 
pracy z Zeszytem OK.  

 Głównym założeniem 
prowadzenia tego zeszytu 
jest to, że ma on uczniowi 
pomagać się uczyć.  

 Zeszyt zawiera: cele lekcji, 
NACOBEZU, oceny 
koleżeńskie, samooceny, 
informacje zwrotne 
nauczyciela, informacje 
zwrotne rodzica. 

 Praca z zeszytem to wielkie 
wyzwanie i wspaniała 
zabawa dla uczniów. 

 



PRACA Z OK –WYKORZYSTANIE  

CLASS DOJO 

  Oprócz metod i technik 
oceniania kształtującego, 

stosujemy w SP4 aplikację 
internetową Class Dojo, którą 

staramy się łączyć z OK.  

 Sama aplikacja oferuje mnóstwo 
przydatnych rzeczy. Obecnie 

korzystamy z punktów, które 
przyznajemy za pozytywne i 
negatywne zachowania oraz  
umiejętności np. aktywność  

w czasie zajęć, używanie 
wyobraźni, praca zespołowa.  

 Za pomocą Class Dojo 
generujemy raporty dla 

uczniów, które są informacją 
zwrotną, dotyczącą ich postępów 

w rozwijaniu, przyswajaniu 
różnych  umiejętności. Obrazują 

ich pracę w zespołach czy 
zaangażowanie.  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  

IM. GUSTAWA MORCINKA  

W RADLINIE 

 

UL. WIOSNY LUDÓW 287 

44–310 RADLIN 

 

TEL.: 324558417 

E-MAIL: SP4@RADLIN.EU 

 

Strona internetowa szkoły 

Szkolny facebook 

Blog „Szkoła z lasu” 

https://sp4.radlin.pl/
https://www.facebook.com/SP4Radlin
https://www.facebook.com/SP4Radlin
http://blogiceo.nq.pl/szkolazlasu/
http://blogiceo.nq.pl/szkolazlasu/
http://blogiceo.nq.pl/szkolazlasu/


OPRACOWANIE: 
Mateusz Łysek  

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przez szachy  
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie.  
Ogromny fan oceniania kształtującego oraz zagadnień związanych z BLP 
Guy'a Claxtona. 


