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Informacje dla rodziców i opiekunów (2 z 3): Ocena, raportowanie i kwalifikacje 
 
 
OCENA 
Jak moje dziecko będzie oceniane w ramach Szerokiej Edukacji Ogólnej (od przedszkola do klasy S3)? 
Celem oceny jest upewnienie się, że uczniowie robią postępy.  Pomaga ona nauczycielom: 

• śledzić uczenie się 

• skutecznie wspierać naukę  

• zaplanować kolejne kroki w nauce 

• podsumować i rozpoznać naukę 

• przekazać rodzicom i opiekunom informację o nauce dziecka lub młodej osoby 
 
Oceny obejmują testy mówione i pisane oraz ewaluację rzeczy, które uczniowie wykonali (na przykład model) lub zrobili 
(na przykład eksperyment).  Zachęcamy uczniów do oceniania siebie i siebie nawzajem.  Dzieci i młodzież wykorzystują 
również oceny nauczycieli, by pomóc sobie w nauce.  Mogą wtedy wyznaczyć sobie cele do samodzielnego uczenia się.   
 
Kiedy moje dziecko zostanie ocenione? 
Od poziomu wczesnego do poziomu 4 ocena odbywa się przez cały okres nauki.  W punktach przejściowych i na 
końcach sekcji nauczania może być położony nacisk na ocenę.  Standaryzowane testy z umiejętności czytania i liczenia 
odbywają się w klasach P1, P4, P7 i S2. 
 
Czy moje dziecko zyska uznanie za szersze osiągnięcia poza szkołą? 
Curriculum for Excellence [pol. Program Nauczania] ma na celu uznanie i świętowanie szerszych osiągnięć uczniów i 
życia poza szkołą, na przykład: wolontariat lub praca społeczna, rozwijanie umiejętności w innym języku itp. 
 
 
PRZEJŚCIE DO SZKOŁY ŚREDNIEJ 
Wszystkie informacje dotyczące oceny są przekazywane ze szkoły podstawowej do szkoły średniej.  W P7 (aby 
przygotować się do szkoły średniej) uczniowie piszą i dzielą się swoimi osiągnięciami zarówno w szkole jak i poza nią.  
Nazywa się to Profilem.  Nauczyciel i uczniowie używają tych informacji, aby dokonać właściwych wyborów w nauce. 
 
 
INFORMOWANIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW 
 
Skąd będę wiedział, jakie postępy robi moje dziecko w szkole? 
 
Raportowanie będzie miało miejsce każdego roku.  Szkoła zdecyduje, jak i kiedy to nastąpi.  Będzie to dotyczyło 
zarówno Ciebie jak i Twojego dziecka, i może obejmować: pisemne raporty, prezentacje uczniów, informacje z dni 
otwartych, dzielenie się pracą, spotkania konsultacyjne z rodzicami. 
 
Raportowanie będzie również: 

• opisywać, co dziecko osiągnęło i nad czym musi dalej pracować 

• wykazywało postępy w ośmiu obszarach programu nauczania  

• wykazywało osiągnięcia w ramach poziomu programu nauczania 

• pokazywać inne osiągnięcia 

• pokazywać cele i kolejne kroki 

• określać wszelkie dostępne wsparcie 
 
Raporty będą zawierały jasny opis nauki dziecka w ramach szerokich poziomów programu nauczania ogólnego (od 
przedszkola do S3).  Dzieci rozwijają się w różnym tempie i mogą być na różnych poziomach dla różnych przedmiotów, 
na przykład dziecko może być na poziomie 1 dla umiejętności czytania i pisania i na poziomie 3 dla umiejętności 
liczenia.  Program nauczania pozwala na taką elastyczność.  Każdego roku dzieci przechodzą do następnej klasy, 
niezależnie od ich poziomu.  Rodzicom i opiekunom przekazujemy informacje o postępach ich własnego dziecka, a nie 
w porównaniu z innymi uczniami w klasie. 
 
W fazie senioralnej raportowanie będzie obejmowało postępy w pracy nad kwalifikacjami. 
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Curriculum for Excellence Poziomy i etapy (klasa/rok) 

 Poziom Etap (klasa/rok) 

Szeroki zakres 

kształcenia 

ogólnego 

Wczesny lata przedszkolne i szkoła podstawowa 1 (P1) 

Pierwszy  do końca klasy 4 szkoły podstawowej (P4) 

Drugi do końca szkoły 7 szkoły podstawowej  (P7) 

Trzeci i czwarty Od szkoły średniej klasy 1 (S1) do  końca klasy 4 szkoły średniej 

Faza senioralna Kwalifikacje krajowe Od S4 do S6, w szkole/college’u/innym rodzaju nauki, do 18 roku życia 

 
 
Kwalifikacje krajowe 

Nazwa 
kwalifikacji 

Opis Poziom 
studiów 

Punkty SCQF 

Zaawansowana 
Wyższa 

Studia na poziomie zaawansowanym, zwykle w S6. 
Przebieg zajęć i egzamin. 
Uczniowie mogą przejść do: 

• Wyższy dyplom krajowy (HND) 

• Stopień licencjata (uniwersytet) 

• Praktyka techniczna 
 

7 32 

Wyższa Zazwyczaj studiowany w S5 i S6.  Przebieg zajęć i egzamin. 
Uczniowie potrzebują Highers [kwalifikacje wyższe], aby dostać 
się na uniwersytet.  Różne kierunki studiów wymagają 
określonych przedmiotów i ocen. 
 
Uczniowie mogą przejść do: 

• Wyższe kursy zaawansowane 

• National Certificate (NC) lub National Progression Award 
(NPA) 

• Higher National Certificate (HNC) lub Higher National 
Diploma (HND) 

• Stopień licencjata (uniwersytet) 

• Nowoczesna praktyka 
 

6 24 

Krajowa 5 Oceniane na podstawie egzaminu lub pracy kursowej, lub obu. 
Uczniowie mogą przejść do: 

• Kursy Highers [jw.] 

• National Certificate (NC) lub National Progression Award 
(NPA) 

• Praktyka podstawowa 

• Nowoczesna praktyka 
 

5 24 

Krajowa 4 Jednostki (prace kursowe) oceniane przez nauczyciela. 
Uczniowie mogą przejść do: 

• Krajowa 5 kursów 

• National Certificate (NC) lub National Progression Award 
(NPA) 

• Nowoczesne praktyki zawodowe lub inne zatrudnienie 
 

4 24 

Krajowa 3 Jednostki (prace kursowe) oceniane przez nauczyciela. 
Uczniowie mogą przejść do: 

• Powiązane kursy w National 4 
• National Certificates (NC) lub National Progression 

Awards (NPA) 

3 18 
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• Zatrudnienie 

Kiedy uczniowie przystępują do pierwszych formalnych egzaminów? 
Młodzi ludzie mogą podjąć kwalifikacje National 4 i 5 w S4, S5 i S6 lub przejść od razu do Highers (S5), jeśli jest to dla 
nich odpowiednie.  Młodzi ludzie mogą uczyć się do kwalifikacji przez 1 lub 2 lata.  Zależy to od potrzeb ucznia.  
Uczniowie mogą podjąć kwalifikacje w zakresie umiejętności czytania i liczenia od S3. 
 
 
Ile kwalifikacji mogą przedsięwziąć uczniowie? 
Kwalifikacje opierają się na nauce w S3.  Młodzi ludzie mogą uczyć się do ośmiu kwalifikacji od S4.  Zależy to od 
poziomu kwalifikacji i tego, czy są one studiowane przez 1 czy 2 lata. 
 
 
Jak i gdzie młodzież może się uczyć podczas fazy senioralnej? 
W fazie senioralnej młodzi ludzie mogą pozostać w szkole, pójść do college'u lub na uniwersytet, wziąć udział w nauce 
w miejscu pracy lub zostać wolontariuszem.  Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami może zaoferować więcej 
doświadczeń, np. kurs Skills for Work; inicjatywa Jobs, Employment and Training (JET). 
 
 
 
 
 
Dalsze informacje 
Parentzone Scotland | Parent Zone (education.gov.scot) 
Szkocki Urząd Kwalifikacji - SQA 
Szkocka krajowa agencja ds. umiejętności | Skills Development Scotland 
Witamy w Edinburgh College | Edinburgh College 
UCAS | Ułatwianie dostępu do kształcenia wyższego    
 
 
Inne ulotki informacyjne dla dwujęzycznych rodziców/opiekunów: 

• Edukacja w Szkocji 

• Rodzice - opiekunowie jako partnerzy w edukacji swoich dzieci 
 
Możesz poprosić o informacje szkołę, jeśli jeszcze ich nie posiadasz. 

https://education.gov.scot/parentzone/
https://www.sqa.org.uk/sqa/70972.html
https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/
https://www.edinburghcollege.ac.uk/
https://www.ucas.com/

