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Układ prezentacji 

Jakie czynniki lokalne (pozaszkolne) mogą mieć wpływ na 

osiągnięcia uczniów? 

Źródła danych  

Czynniki lokalne a osiągnięcia edukacyjne 

Wnioski 

 



JAKIE CZYNNIKI LOKALNE 

(POZASZKOLNE) MOGĄ MIEĆ 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW? 



Czynniki lokalne 

Zamożność społeczności jako źródło i efekt osiągnięć edukacyjnych  

 



Czynniki lokalne 

Wydatki na oświatę – czynnik wcale nie oczywisty  

 

 



Czynniki lokalne 

Bezrobocie czynnik oddziałujący negatywnie w większości analiz  



Czynniki lokalne 

Struktura lokalnej gospodarki i jej zapotrzebowanie na kadry jako 

punkt odniesienia dla uczniów 

 

 



Czynniki lokalne 

Zasoby kulturowe – dostęp do wiedzy poza szkołą  

 

 



Czynniki lokalne 

Upowszechnienie opieki przedszkolnej 



Czynniki lokalne – czynnik kontrolny 

Wielkość gminy 



ŹRÓDŁA DANYCH  



Główny urząd statystyczny 

www.stat.gov.pl 





CZYNNIKI LOKALNE A 

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE 

 

 



Które czynniki działają? 



CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 



WYNIKI 
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Wyniki 
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Wyniki 
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Wyniki 
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Wyniki 
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Liczba podmiotów HT  na 100 mieszkańców 



CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - 

PRZYRODNICZA 
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Wnioski 

Zmienne, których wpływu nie kontrolujemy analizując pracę szkół 

na podstawie jedynie wyników obu części egzaminu to:  

• wielkość gminy,  

• udział dzieci 3-5 letnich w opiece przedszkolnej,  

• udział zarejestrowanych bezrobotnych w populacji osób w 

wieku produkcyjnym  

• liczba podmiotów HT zrelatywizowana liczbą mieszkańców.  

Na osiągnięcia w części polonistyczno humanistycznej mają 

również wpływ  

• wydatki na oświatę i wychowanie na mieszkańca 



Wnioski 

Po wprowadzeniu kontroli zmiennych z modeli EWD istotne 

znaczenie ma w obu modelach jedynie  

• udział zarejestrowanych bezrobotnych w populacji osób w 

wieku produkcyjnym.  

Dodatkowo w modelu dla części matematyczno-przyrodniczej 

wpływ mają:  

• wielkość gminy  

• liczba podmiotów HT zrelatywizowana liczbą mieszkańców 

Zmienne te oddziałują na oszacowania osiągnięć szkolnych również 

przy kontroli zmiennych kontekstowych.   

Należy rozważyć uwzględnianie tych zmiennych w modelach 

EWD w celu odciążenia oszacowań efektywności szkół z 

lokalnych czynników o charakterze pozaszkolnym 

 



Dziękuję za uwagę. 
Źródło: http://www.stepitupqueen.com 


