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2. Streszczenie
Analiza wyników krajowych egzaminów przeprowadzanych na zakończenie szkoły podstawowej i na
koniec gimnazjów nie pozostawia wątpliwości: reforma 1999 roku uruchomiła w dużych miastach
masywny, ukryty proces autoselekcji i selekcji na progu gimnazjów. W efekcie tego procesu w dużych
miastach (około 1/4 populacji szkolnej) powstaje system wysoce selekcyjny (próg selekcyjny w 12
roku życia, po wdrożeniu obniżenia wieku szkolnego w 11 roku życia), na terenach wiejskich (ok. 35%
populacji szkolnej) kształtuje się system bliski założenia szkoły jednolitej.
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4. Wprowadzenie
Raport jest podsumowaniem analiz procesu różnicowania się ze względu na wyniki nauczania szkół
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju
metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”. Opracowanie zawiera wątki
występujące w corocznych analizach dla lat 2008-2012. Nowe elementy w stosunku do raportów z lat
ubiegłych to uaktualnienie wyników (wskaźniki dla 2013 roku), wykorzystanie bardziej adekwatnej
metody statystycznej analizy zróżnicowania szkół (trzypoziomowy model hierarchiczny uwzględniający
dodatkowo poziom zróżnicowania międzygminnego, po raz pierwszy użyty w analizach w 2012 r) oraz
wykonanie analiz zróżnicowania tylko dla segmentu szkół publicznych.
Trzeba podkreślić, że przedstawione w raporcie analizy są ważne nie tylko z punktu widzenia samego
procesu różnicowania się szkół. Coraz częściej można usłyszeć pytanie, czy polskiej oświacie
potrzebne są krajowe egzaminy wykorzystujące standaryzowane testy osiągnięć szkolnych? Gdy
pada to pytanie, zwykle uwaga dyskutantów koncertuje się na jakości używanych testów, zwrotnym
wpływie egzaminów na nauczanie (tzw. nauczaniu pod testy) lub selekcyjnej funkcji egzaminów.
Analizy procesu różnicowania się szkół są natomiast dobrą ilustracją innej ważnej funkcji egzaminów.
Egzaminy krajowe mogą mianowicie dostarczać informacji o zachodzących w systemie oświaty
procesach (funkcja monitorująca) oraz mogą być instrumentem zarządzania tymi procesami (funkcja
ewaluacyjna). Funkcje te mogą być realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
Funkcję ewaluacyjną egzaminów można bezpośrednio łączyć z ideą accountability rozumianą jako
obarczenie instytucji publicznych, w tym władz lokalnych i szkół, odpowiedzialnością za skutki swoich
działań. Idea accountability nabiera w polityce oświatowej szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy
szkoły mają coraz więcej autonomii i równocześnie wprowadzane są na poziomie krajowym lub
lokalnym elementy polityki rynkowej (Waslander, Pater, van der Weide 2010). Decentralizacja i
urynkowienie oświaty może sprawiać, że w systemie zachodzić może wiele spontanicznych procesów
(Rado 2010). Na przykładzie jednego z takich procesów -różnicowania się w miastach gimnazjów ze
względu na osiągnięcia szkolne (Dolata 2008, 2010) – można zobaczyć, jak egzaminy krajowe mogą
pełnić funkcję monitorującą i ewaluacyjną.

5. Czym jest międzyszkolne zróżnicowanie wyników
nauczania i jakie ma znaczenie dla problematyki
nierówności społecznych w edukacji?
Z punktu widzenia polityki oświatowej nastawionej na spójność społeczną, jednym z ważnych
parametrów sieci szkolnej jest międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania. Wskaźniki
międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania w zakresie kształcenia ogólnego są ważną miarą
dla segmentu powszechnego i jednolitego szkolnictwa, czyli w Polsce dla szkół podstawowych i
gimnazjów.
O czym mówi wskaźnik międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania? Wskaźnik
międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania mówi nam, jak dobrze, na podstawie informacji,
którą szkołę uczeń kończył, możemy przewidywać jego wynik nauczania. Wyobraźmy sobie system
szkolny składający się z czterech szkół (patrz rysunek 1.). Jeżeli rozkłady wyników nauczania
(mierzone np. standaryzowanymi testami egzaminacyjnymi) we wszystkich szkołach byłyby
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identyczne, to wskaźnik przybrałby wartość 0%. Oznaczałoby to, że to, do której szkoły uczęszcza
uczeń, nie determinuje w sensie statystycznym jego osiągnięć szkolnych. Natomiast im bardziej
rozkłady te by się od siebie różniły, tym wskaźnik byłby wyższy. W skrajnym przypadku, gdyby
uczniowie w obrębie każdej z czterech szkół uzyskali taki sam wynik, a szkoły różniłyby się średnimi,
to wskaźnik wyniósłby 100%. Oznaczałoby to, że całość zmienności (mówiąc językiem statystyki –
wariancji) wyników nauczania wiązałaby się z uczęszczaniem do danej szkoły. Bardziej realistyczny
przykład zróżnicowanego systemu pokazuje rysunek 1. W wypadku systemu przedstawionego po
prawej stronie wskaźnik zróżnicowania wyniósłby około 50%.

Rysunek 1. Ilustracja międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania
Taki jest sens statystyczny wskaźników zróżnicowania międzyszkolnego. Jak powinien odczytywać te
wskaźniki badacz, czy polityk oświatowy? Po pierwsze, należy pamiętać, że o zróżnicowaniu
wypowiadamy się na podstawie wyników testów egzaminacyjnych. Wyniki te dużo mówią o wynikach
nauczania, ale z pewnością nie dają pełnego obrazu. Po drugie, interpretacja wskaźników wymaga
zrozumienia procesów odpowiedzialnych za różnicowanie się szkół. Temu problemowi poświęcimy
kolejne akapity. Po trzecie, wskaźniki te mają przede wszystkim relatywny charakter. Jeżeli
dowiadujemy się, że w danym przypadku wynosi on 20%, to niewiele dowiadujemy się o oświacie.
Gdy potrafimy wykreślić trend czasowy, gdy widzimy, czy wskaźnik rośnie, maleje, czy pozostaje bez
zmian, wiedza nasza staje się znacząca. W końcu, gdy potrafimy te zmiany w czasie połączyć z
działaniami (lub zaniechaniami) w zakresie polityki oświatowej w skali ogólnokrajowej lub lokalnej,
uzyskujemy w pełni wartościowy instrument diagnostyczny.
Jaki jest związek międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania z problematyką nierówności
społecznych w edukacji? Warto przejrzeć się temu problemowi w szerszej perspektywie. Rysunek 2.
pokazuje, trzy najważniejsze aspekty nierówności społecznych w edukacji.
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Rysunek 2. Trzy najważniejsze aspekty nierówności społecznych w edukacji
Pierwszy z nich wiąże się procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego. Im większy odsetek
absolwentów opuszcza szkołę bez minimalnych kompetencji intelektualnych potrzebnych do
współtworzenia wspólnoty społecznej, politycznej i gospodarczej oraz prowadzenia udanego życia
prywatnego, tym wyższy poziom nierówności społecznych wytwarzanych przez edukację. Drugi
aspekt to statusowa determinacja osiągnięć szkolnych. Im wyniki nauczania są silniej wyznaczane
przez położenie rodziny ucznia na różnych wymiarach stratyfikacji społecznej, tym większe nasilenie
nierówności społecznych odtwarzanych przez edukację. Trzeci aspekt wiąże się z różnicowaniem się
systemu szkół ze względu na wyniki nauczania w poszczególnych placówkach. Idea jednolitości
kształcenia ogólnego zakłada, że uczęszczanie do danej szkoły nie powinno różnicować szans
uczniów na uzyskanie dobrego wykształcenia. Na jednolitość kształcenia możemy patrzeć z
perspektywy programów nauczania, standardów przebiegu kształcenia (infrastruktura szkolna) lub
formalnych standardów wykształcenia nauczycieli. Jednak ostatecznie decyduje efekt finalny, czyli
wyniki nauczania. Jeżeli oszacujemy, na ile poszczególne szkoły różnią się między sobą ze względu
na wyniki nauczania, to będziemy mogli powiedzieć, na ile tworzą one faktycznie jednolity system.
Należy zwrócić uwagę, że silnie zróżnicowanie szkół ze względu na wyniki nauczania, nie musi w
ścisłym sensie oznaczać zróżnicowania szans do dobre wykształcenie. Jeżeli międzyszkolne
zróżnicowanie wyników nauczania nie byłoby powiązane ze zróżnicowaniem efektywności nauczania,
to fakt uczęszczania do danej szkoły nie wyznaczałby szans na postęp. Odpowiedź na pytanie, czy
międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania prowadzi do różnicowania się szans uczniów na
postęp wymaga użycia miar efektywności nauczania. Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)
dostarcza takich miar. W ostatniej części raportu, prowadząc analizy interesującego nas zjawiska na
poziomie lokalnym, uwzględnimy ten aspekt problemu.
Gdyby nawet zróżnicowanie międzyszkolne nie było powiązane ze zróżnicowaniem efektywności
nauczania, to sam fakt istnienia stratyfikacji w z założenia jednolitym systemie szkół jest problemem
istotnym z punktu widzenia nierówności społecznych. W lepszym zrozumieniu problemu może nam
pomóc koncepcja sformułowana przez znanego szwedzkiego socjologa Gorana Therborna. Proponuje
on (Therborn 2006) ciekawą sieć pojęć pozwalających opisywać różne aspekty społecznych
nierówności we współczesnym świecie. Pojęcia te grupuje w 4 kategorie: mechanizmy powstawania
nierówności, dziedziny nierówności, populacje, w których analizujemy nierówności, oraz elementy
podlegające dyferencjacji. Mechanizmy powstawania nierówności to różnicowanie się osiągnięć
(Therborn używa pojęcia „wyprzedzanie”), wykluczanie społeczne, hierarchizacja i eksploatacja.
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Dziedziny nierówności to życie i zdrowie, wolność i uznanie społeczne oraz zasoby materialne i
symboliczne. Nierówności możemy analizować w obrębie małych populacji lokalnych, całego
społeczeństwa lub systemu globalnego. W końca jednostką analizy może być pojedynczy człowiek,
grupa społeczna lub społeczeństwo. Tę ostatnią listę warto uzupełnić o jeszcze jeden element –
instytucję. Czterem mechanizmom powstawania nierówności przypisuje Therborn odpowiadające im
strategie łagodzenia ich skutków. I tak skutki różnicowania się osiągnięć łagodzić mają programy
kompensacyjne, wykluczeniu społecznemu przeciwdziałać mają programy integracyjne (inkluzji),
hierarchizacji przeciwstawiać się mają strategie spłaszczania hierarchii, efekty eksploatacji łagodzić
ma redystrybucja dóbr.
Korzystając z wprowadzonych przez Therborna pojęć możemy różnicowanie się szkół ze względu na
wyniki nauczania opisać jako proces hierarchizacji populacji - z założenia - jednolitych szkół w skali
całego społeczeństwa lub jego segmentów (np. szkoły wielkomiejskie lub szkoły w mieście X) ze
względu na dobra symboliczne. Ten proces hierarchizacji szkół sam w sobie wytwarza społeczne
nierówności (np. poprzez tabele ligowe), choć jest głównie interesujący z punktu widzenia
potencjalnego wzmacniania procesu różnicowania się osiągnięć zarówno na poziomie jednostek
(wzrost wariancji wyników) jak i grupowym (wzrost dystansów międzygrupowych ze względu na
osiągnięcia szkolne).

6. Mechanizmy mogące wyjaśnić proces
różnicowania się szkół podstawowych i gimnazjów
ze względu na wyniki nauczania
W Polsce wdrożono w 1999 roku jedną z bardziej masywnych reform edukacyjnych w Europie. Dwa
najważniejsze jej elementy to wprowadzenie gimnazjów i krajowych egzaminów wykorzystujących
standaryzowane testy osiągnięć szkolnych. Zgodnie z założeniami reformy z 1999 r. po 6 latach nauki
w szkole podstawowej uczniowie mieli być bez selekcji lokowani w 3-letnich gimnazjach. Stworzenie
gimnazjów miało zapewnić lepsze dostosowanie działań wychowawczych do potrzeb rozwojowych 1215-latków. Czy podział etapu jednolitego kształcenia na szkołę podstawową i gimnazjum nie uruchomił
jednak ukrytych procesów selekcyjnych polegających z jednej strony na segregacji uczniów na progu
gimnazjum ze względu na uprzednie osiągnięcia, z drugiej na skorelowany z nią proces różnicowania
się gimnazjów ze względu na efektywność kształcenia? Za hipotezą mówiąca, że proces taki mógłby
zajść przemawiają poza samym wprowadzeniem gimnazjum dodatkowe przesłanki. Pierwsza z nich to
zbiegnięcie się wprowadzenia gimnazjów z silnym spadkowym trendem liczebności szkolnej populacji.
Druga to osłabienie urzędowej rejonizacji szkół. Trzecia w końcu to wzrost popularności w Polsce
neoliberalnych, quasi-rynkowych pomysłów na poprawę jakości szkół (Dolata 2008, Potulicka,
Rutkowiak 2010). Wszystkie te przesłanki ze szczególnym nasileniem występują w dużych miastach,
co pozwala sformułować hipotezę, że interesujący nas proces selekcji zachodzić będzie szczególnie
intensywnie w tym właśnie segmencie systemu szkół gimnazjalnych. Jednym z kluczowych
wskaźników procesów selekcji szkolnych jest międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania.
Dobra interpretacja wskaźników międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania wymaga
zrozumienia podstawowych procesów społecznych i edukacyjnych odpowiedzialnych za to, jaką
wartość one przyjmują. Jakie zjawiska społeczne i edukacyjne odpowiadają za zróżnicowanie szkół ze
względu na wyniki nauczania? Dla zrozumienia interesującego nas wskaźnika kluczowe znaczenie
mają:
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a) segregacje cywilizacyjne
b) procesy autoselekcji na progu szkoły
c) procesy selekcji na progu szkoły
d) efekt rówieśników
e) zróżnicowana efektywność nauczania
Pewną pomocą w uporządkowaniu myślenia o potencjalnych mechanizmach odpowiedzialnych za
różnicowanie się szkół na przykładzie polskich gimnazjów może być poniższy rysunek.

Rysunek 3. Schemat różnicowania się gimnazjów w mieście X. Zielona część słupków to wariancja
wewnątrzszkolna, czerwona część do wariancja międzyszkolna. SP – zróżnicowanie szkół
podstawowych, G_in – zróżnicowanie gimnazjów na wejściu (wyniki sprawdzianu), G_out –
zróżnicowanie na wyjściu (wyniki egzaminu gimnazjalnego).
Schemat przedstawiający proces różnicowania szkół w mieście X stanowi dobre tło do myślenia o
wyróżnionych mechanizmach.
(a) Zróżnicowanie cywilizacyjne społeczeństw można rozważać z wielu punktów widzenia. Aspekt,
który jest kluczowy dla interesującego nas problemu, to przestrzenne zróżnicowanie cywilizacyjne. Na
przykład, czy przestrzenny (np. w poszczególnych gminach) rozkład ludności o wykształceniu
wyższym jest jednorodny, czy zróżnicowany, czy dochody osobiste ludności są przestrzennie
zróżnicowane, czy nie. Na określenie tego zjawiska używa się terminu segregacji cywilizacyjnych.
Ponieważ badania tego zjawiska koncentrują się głównie na cechach ekonomicznych, w literaturze
przedmiotu spotkamy zwykle określenie segregacji ekonomicznej (np. Jargowsky 1996, Mayer 2002).
Miarą nasilenia tych segregacji jest to, w jakim stopniu dany podział przestrzenny wyjaśnia zmienność
danej cechy. Dla zróżnicowania szkół ze względu na wyniki nauczania znaczenie ma przede
wszystkim segregacja ze względu wykształcenie rodziców uczniów i jego korelaty (przekaz
genetyczny, kapitał kulturowy i społeczny). Jeżeli dany system szkół funkcjonuje w społeczeństwie o
wysokim poziomie segregacji cywilizacyjnych, to mimo jednolitości systemu oświaty, wskaźnik będzie
przybierał wysoką wartość. Choć segregacje cywilizacyjne nie wiążą się bezpośrednio z polityką
oświatową, to pośrednie związki są ważne i godne zastanowienia. Polityka prospójnościowa często
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jest definiowana w kategoriach równości szans życiowych, przede wszystkim edukacyjnych.
Perspektywa równości szans połączona z silną segregacją cywilizacyjną prowadzi do paradoksalnej
konsekwencji – szkoła będąca skuteczną, merytokratyczną trampoliną awansu społecznego, staje się
kanałem „wysysania” najlepszych zasobów ludzkich z terenów cywilizacyjnie defaworyzowanych.
(b) Procesy autoselekcji na progu szkoły wiążą się funkcjonowaniem quasi-rynków edukacyjnych
(Gorard, Fitz 2000) zwanych inaczej rynkami publicznymi (Woods, Bagley, Glatter 1998).
Współczesne koncepcje urynkowienia oświaty często posługują się retoryką rodzicielskiego prawa do
wyboru. Na przykład, dokument programowy w dziedzinie edukacji brytyjskich konserwatystów z
połowy bieżącej dekady nosi tytuł Right to Choose (za: Coryton 2004). W angielskim, prawicowym
myśleniu o oświacie prawo wyboru współwystępuje z pojęciem bonu oświatowego i obroną
selekcyjnego sektora szkół (grammar schools). Trzeba jednak dodać, że opozycja prawicowelewicowe myślenie o oświacie nie jest jasno zarysowana, a czytelnik strategii Five Years Strategy for
Children and Learning (New Labour) mógłby znaleźć wiele daleko idących podobieństw do
manifestów brytyjskiej prawicy. P. Brown (1994) twierdzi, że w perspektywie historycznej można w
Wielkiej Brytanii wyróżnić trzy następujące po sobie ideologie. Koniec wieku XIX to przede wszystkim
idea powszechności oświaty, środek XX wieku to przesunięcie w stronę kultu indywidualnych
osiągnięć i merytokracji, i w końcu trzecia fala ideologiczna to przesunięcie uwagi z dziecka i
koncentracja na prawach rodziców – ideologia skoncentrowana na rodzicach to parentokracja
(parentocracy). Zdaniem Browna parentokracja jest nową symboliczną zasłoną skrywającą system
reprodukcji społecznych nierówności. Wyniki badań wskazują, że mechanizmy rynkowe uruchamiają
na progach szkolnych procesy autoselekcji, które nasilają procesy różnicowania się szkół (Ball 1993,
Goldstein, Noden 2003). W Polsce badania nad funkcjonowanie rynków publicznych w oświacie nie są
liczne (Dolata 2008). Interesujące wyniki uzyskali Herczyński i Herbst (2005). Korzystając z danych
egzaminacyjnych wykazali, że poziom koncentracji lokalnego rynku oświatowego mierzony tzw.
wskaźnikiem Herfindahla jest znacząco, choć niezbyt silnie, negatywnie skorelowany z średnimi
wynikami egzaminu gimnazjalnego w gminie miejskiej. Ponieważ badacze rynków edukacyjnych
traktują wskaźnik koncentracji rynku – na ekonomiczną modłę - jako miarę rywalizacji między
szkołami, wynik pozwala sformułować twierdzenie, że konkurencja między szkołami prowadzi do
wzrostu wyników kształcenia. Ustalenie to jest spójne z wieloma badaniami w tym zakresie (np. Hoxby
1994, Gill i in. 2001, Riodan 2004), choć efekt nie zawsze znajduje potwierdzenie (Levin 1998, Gill
2001). Jednak, co dla nas jest szczególnie interesujące, Herczeński i Herbst stwierdzili, że poziom
koncentracji rynku jest ujemnie skorelowany z wariancją międzyszkolną. Czyli rywalizacja między
szkołami nieznacznie podnosi wyniki, ale nasila zróżnicowanie szkół. Warto zauważyć, że nawet w
sytuacji rygorystycznej rejonizacji najaktywniejsze jednostki potrafią obejść biurokratyczne zasady i
np. poprzez fikcyjny meldunek lub faktyczną zmianę miejsce zamieszkania aktywnie wybrać szkołę
(Nordowski 2002).
(c) Procesy selekcji nabierają szczególnej dynamiki i znaczenia na progach szkolnych. Osiągnięcia
szkolne potwierdzone różnymi certyfikatami stają się podstawą decyzji selekcyjnych. W wysoce
selektywnych systemach szkolnych decyzje te są podejmowane wcześnie, a drogi kształcenia po
progu są wysoce zróżnicowane i ściśle powiązane z szansami na uzyskanie wysokiego statusu. W
jednolitych systemach oświatowych próg selekcyjny jest umieszczany wyżej i dba się o realną
drożność systemu. R. H. Turner na określenie dwóch typów międzypokoleniowej ruchliwości
społecznej skorelowanych ze stopniem selektywności systemu oświaty wprowadził pojęcia mobilności
rywalizacyjnej (contest) i poręczeniowej (sponsored) (za: Marshall 2005). W warunkach mobilności
rywalizacyjnej jednostka ma do wyboru wiele sposobów osiągnięcia wykształcenia dającego wysoki
status społeczny. W wypadku wzoru mobilności poręczeniowej jest niewiele ścieżek prowadzących do
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wykształcenia dającego przepustkę do wysokich pozycji społecznych, a alternatywne drogi są
skutecznie kontrolowane przez społeczne elity.
Gdy w danym systemie oświaty w danym punkcie kariery szkolnej funkcjonuje próg selekcyjny, w
oczywisty sposób przyczynia się to silnego zróżnicowania składu szkół „za progiem” ze względu na
uprzednie osiągnięcia szkolne i zasoby z tym powiązane. Zróżnicowanie na wejściu w oczywisty
sposób prowadzi do zróżnicowania na wyjściu.
(e) Zróżnicowanie składu społecznego szkół może przyczyniać się do zróżnicowania szkół ze względu
na wyniki nauczania w wyniku działania tzw. efektu rówieśników. Efekt rówieśników polega na tym, że
na szeroko rozumiane osiągnięcia szkolne ucznia mają wpływ jego rówieśnicy, z którymi uczęszcza
do szkoły. Wpływ rówieśników jest przedmiotem licznych badań, głównie w kontekście problemów
segregacji w oświacie i skuteczności różnego typu innowacji dydaktycznych wykorzystujących zasoby
rówieśnicze (Wilkinson i in. 2000, Angrist, Lang 2002, Markman, Hanushek, Kain, Rivkin 2003; Dolata
2008). Otrzymywane rezultaty nie zawsze są jednoznaczne, ale generalnie hipoteza efektu
rówieśników wydaje się być dobrze udokumentowana. Jednocześnie jednak wyniki analiz wyraźnie
pokazują, że nie jest to zjawisko uniwersalne, a jego wystąpienie zależy od wielu czynników
kulturowych i szkolnych.
(f) W końcu ostatnim czynnikiem potencjalnie odpowiedzialnym za poziom zróżnicowania szkół ze
względu na wyniki nauczania jest efektywność kształcenia. Prawdopodobnie szkoły mające dobrą
opinię na rynku przyciągają nie tylko dobrych uczniów, ale z biegiem czasu również lepszych
nauczycieli, dodatkowe środki finansowe i rzeczowe. To może prowadzić do międzyszkolnego
zróżnicowania efektywności nauczania (Dolata 2008, Dolata, Jasińska, Modzelewski 2012).

7. Metoda analizy międzyszkolnego zróżnicowania
wyników nauczania
W analizach wykorzystano dane ogólnokrajowe sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej oraz
egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej dla lat 2003-2013. Danych z roku 2002 nie
uwzględniono w analizach z dwóch powodów. Po pierwsze, w pierwszym roku egzaminowania nie
wszystkie procedury odpowiedzialne za standaryzację testowania (czyli porównywalność wyników)
zostały w pełni wdrożone. Po drugie, w bazach CKE, z których w analizach korzystaliśmy, nie było dla
danych egzaminacyjnych z 2002 roku zmiennej lokalizacji szkoły. Przypisywanie szkołom wartości tej
zmiennej z lat następnych niestety prowadziło do znacznego odsetka braków danych. Natomiast
analizy dla gimnazjów ograniczono do części humanistycznej, ponieważ rzetelność testów w tej części
była bardziej zbliżona do rzetelności testów stosowanych na sprawdzianie. Poza tym analizy dla
części matematyczno-przyrodniczej dawały zasadniczo podobny obraz (z wyjątkiem lat 2003-2003 dla
których obserwowano trudne do interpretacji anomalie (por. Dolata 2008)).
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Testy stosowane na sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych są standaryzowanymi testami
ogólnokrajowymi tworzonymi z wykorzystaniem klasycznej teorii testów. Kolejne edycje nie są
zrównywane, a wyniki są przedstawiane w postaci surowej liczby punktów (od 2012 roku wyniki testu
gimnazjalnego są przedstawiane również na skali centylowej). W związku z tym przed analizami
wyniki surowe dla każdego roku normalizowano (metoda Bloma) i standaryzowano (średnia w kraju
100, odchylenie standardowe 15), a następnie z analizy wykluczono dane pochodzące ze szkół
mniejszych niż 5 uczniów (na poziomie ostatniej klasy danej szkoły). Ten ostatni zabieg był niezbędny,
by zminimalizować wpływ ekstremalnie małych szkół na oszacowanie wskaźników zróżnicowania
międzyszkolnego. Wykluczanie tych szkół oznaczało zmniejszanie liczebności populacji o mniej niż
0,1%. Procedurę normalizacji i standaryzacji schematycznie przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 4. Normalizacja i standaryzacja wyników surowych testów egzaminacyjnych
W zakresie trafności jedynym gwarantem stałości treściowej testów jest dość szczegółowy plan
testów. W 2012 roku ten plan dla egzaminu gimnazjalnego w znaczący sposób uległ zmianie, co może
zaburzać wyniki analizy trendu w zakresie zróżnicowania międzyszkolnego.
Drugi kluczowy aspekt jakości testów to rzetelność. Wartości współczynnika rzetelności alfa
Cronbacha w latach 2003-2013 dla sprawdzianu wahają się w przedziale 0,75 – 0,85, dla części
humanistycznej testów gimnazjalnych 1 wahają się w przedziale 0,8 – 0,9. Jak na testy wysokiej stawki
rzetelność testów jest zbyt niska, ale dla celów naszej analizy wystarczająca. Występujące znaczące
wahania w rzetelności na szczęście nie są skorelowane z trendem w zakresie zróżnicowania
międzyszkolnego.
Obliczenie wskaźnika międzyszkolnego zróżnicowania wyników nauczania to klasyczny problem
dekompozycji wariancji. W każdej z zaprezentowanych analiz całkowitą wariancję wyników testu

Na potrzeby analizy rzetelności
dychotomizowano po medianie.
1
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egzaminacyjnego rozłożono na trzy części: wariancję wewnątrzszkolną, wariancję międzyszkolną i
wariancję między gminami/dzielnicami. Na trzecim poziomie analizy wybrano gminy/dzielnice,
ponieważ organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów są te właśnie jednostki
samorządowe. Następnie składowe wariancji, międzygminną, międzyszkolną i wewnątrzszkolną,
podzielono przez wariancję całkowitą a wynik wyrażono w procentach. Interesujący nas zatem
wskaźnik mówi nam, jaki odsetek wariancji całkowitej to wariancja międzyszkolna. Choć na ogólnym
poziomie oszacowanie wskaźnika jawi się prosto, to w praktyce statystycznej mamy bardzo wiele
algorytmów dekompozycji wariancji. W analizach użyto trzypoziomowych modeli pustych, a składniki
wariancji szacowano metodą full maximum likelihood przy użyciu specjalistycznego oprogramowania
do analiz hierarchicznych HLM 6.06. W literaturze statystycznej znajdujemy ostrzeżenie, że ta metoda
może zawyżać oszacowania wariancji na wyższych poziomach analizy, jednak badacze-praktycy
polecają ten właśnie sposób estymacji wariancji (Domański, Pokropek 2011). Trzeba podkreślić, że
choć różne metody szacowania wskaźnika zróżnicowania międzyszkolnego przynoszą trochę inne
oszacowania interesującej nas statystyki (patrz raporty z poprzednich lat), to obraz trendu czasowego
zawsze jest taki sam.
W zaprezentowanych w tym raporcie analizach najpierw przeanalizowano zróżnicowanie
międzyszkolne wyników nauczania dla wszystkich placówek w kraju. Następnie pokazano średnie
wyniki dla szkół publicznych i niepublicznych z podziałem ze względu na lokalizację szkoły: wieś,
miasta do 20 tysięcy, miasta od 20 do 100 tysięcy i miasta ponad 100 tysięcy mieszkańców.
Następnie już tylko w segmencie szkół publicznych podzielono gimnazja ze względu na lokalizację
(jak wyżej) i przeprowadzono analizę zróżnicowania międzyszkolnego.
W ostatnim rozdziale do analizy na poziomie lokalnym procesu różnicowania się gimnazjów użyto
metody EWD. Będzie ona tam krótko opisana (szerszy opis patrz: raporty dotyczące modelowania
EWD i trafności metody EWD: www.ewd.edu.pl).

8. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania
na poziomie szkół podstawowych
Analizy zaczynamy od szkół podstawowych. Poziom i dynamikę zróżnicowania międzygminnego i
międzyszkolnego dla lat 2003-2013 dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce pokazuje poniższy
wykres.
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Wykres 1. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników sprawdzianu w
klasie VI szkoły podstawowej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla całego kraju
Zróżnicowanie międzygminne wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych jest niewielkie i
niezmienne w czasie. Podział na gminy tłumaczy około 3% wariancji całkowitej sprawdzianów.
Zróżnicowanie międzyszkolne wyników sprawdzianu jest trochę większe niż międzygminne, ale
również nie zmienia się w czasie. Różnice międzyszkolne w obrębie gmin nie przekraczają 7%
wariancji całkowitej sprawdzianu. Łącznie różnice międzygminne i międzyszkolne stanowią około 10%
całkowitej zmienności wyników sprawdzianu. To wskazuje, że w skali kraju system szkół
podstawowych jest dość bliski zakładanej jednolitości. Ten rząd wielkości wskaźników zróżnicowania
obserwujemy w krajach o najmniejszym zróżnicowaniu międzyszkolnym. Na przykładzie wyników
PISA/OECD 2009 w zakresie czytania dobrze ilustruje to poniższy wykres.

Wykres 2. Zróżnicowanie międzyszkolne w pespektywie międzynarodowej: PISA 2009, czytanie
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Jak widzimy wskaźniki rzędu 10% obserwujemy w takich krajach jak Finlandia, Norwegia czy Dania.
Oczywiście trzeba pamiętać, że badanie PISA realizowane jest w populacji piętnastolatków.
Zgodnie z planem analizy sprawdzimy teraz różnice między poziomami wyników nauczania wg
lokalizacji szkoły. Wykres 3. pokazuje wyniki dla szkół publicznych, wykres 4. dla niepublicznych.
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Wykres 3. Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej ze względu na lokalizację
placówki. Segment szkół publicznych
Różnice w wynikach sprawdzianu związane z lokalizacją szkoły podstawowej są dość stabilne w
czasie. Dystans między szkołami zlokalizowanymi w dużych miastach i na terenach wiejskich wynosi
około 5 punktów, czyli 1/3 odchylenia standardowego.
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Wykres 4. Średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej ze względu na lokalizację
placówki. Segment szkół niepublicznych
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Bardziej złożony obraz obserwujemy w segmencie szkół niepublicznych. Należy jednak pamiętać, że
jest to segment niewielki, w 2013 roku do tego typu placówek uczęszczało 2,6% uczniów. Dystans
między szkołami niepublicznymi w dużych miastach i na wsi wynosi ok. 15 punktów i nieznacznie
wzrasta (za sprawą obniżania się średniej w niepublicznych szkołach wiejskich). O ile w szkołach
niepublicznych w dużych miastach średnia sprawdzianu jest wyższa o ok. 10 punktów w stosunku do
wielkomiejskich szkół publicznych, to w szkołach niepublicznych zlokalizowanych na wsi średni wyniki
jest mniej więcej taki sam jak szkołach publicznych zlokalizowanych na wsi. Jest to wynik zrozumiały,
ponieważ status szkoły niepublicznej oznacza co innego w miastach, co innego na wsi (przejmowanie
małych, przeznaczonych do likwidacji szkół przez lokalne wspólnoty).
W analizach zróżnicowania międzyszkolnego wyników nauczania w poszczególnych segmentach
szkół podstawowych wyróżnionych ze względu na lokalizację placówki ograniczymy się do szkół
publicznych. Poniższy wykres ilustruje interesujący nas proces dla szkół wiejskich.
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Wykres 5. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników sprawdzianu w
klasie VI szkoły podstawowej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu szkół
publicznych zlokalizowanych na wsi
Międzygminne zróżnicowanie wyników sprawdzianu w wypadku szkół wiejskich wynosi około 2-3 %
wariancji całkowitej w tym segmencie szkół. Różnice międzyszkolne to z kolei 4-5% zróżnicowania
wyników sprawdzianu na wsi. Łącznie zróżnicowanie międzygminne i międzyszkolne nie przekracza
8% wariancji całkowitej i nie zmienia się znacząco w czasie. Widzimy więc, że zróżnicowanie w tym
segmencie szkół podstawowych jest nawet trochę niższe niż globalnie w kraju.
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Wykres 6. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników sprawdzianu w
klasie VI szkoły podstawowej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu szkół
publicznych zlokalizowanych w małych miastach
Obraz zróżnicowania międzygminnego i międzyszkolnego w małych miastach jest podobny jak na wsi,
a nawet wskaźniki są nieznacznie niższe.
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Wykres 7. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników sprawdzianu w
klasie VI szkoły podstawowej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu szkół
publicznych zlokalizowanych w średnich miastach
W wypadku segmentu szkół podstawowych zlokalizowanych w średnich miastach znów uzyskujemy
bardzo podobny obraz. Czy znów powtórzy się w dużych miastach?
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Wykres 8. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników sprawdzianu w
klasie VI szkoły podstawowej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu szkół
publicznych zlokalizowanych w dużych miastach
W wypadku szkół podstawowych zlokalizowanych w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców
zróżnicowanie międzygminne, a przede wszystkim międzyszkolne jest silniejsze. W roku 2003
zróżnicowanie międzygminne wynosiło ok. 2%, do 2009 roku stopniowo wzrosło do ok. 5-6 %
zmienności wyników sprawdzianu w dużych miastach. Na tym poziomie utrzymuje się do 2013 roku.
Zróżnicowanie międzyszkolne jest bardziej stabilne w czasie i wynosi około 10% wariancji wyników
sprawdzianu. Łącznie różnice między szkołami podstawowymi w segmencie dużych miast są trochę
wyższe niż dla pozostałych lokalizacji, ale i tak utrzymują się na poziomie charakterystycznym dla
systemów szkolnych o niewielkim stopniu zróżnicowania.

9. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania
na poziomie gimnazjów
Jak wygląda interesujące nas zjawisko w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego? Przypomnijmy,
że w analizach ograniczono się do wyników w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Poniższy wykres pokazuje poziom i dynamikę procesu różnicowania się gimnazjów w skali całego
kraju.
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Wykres 9. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla całego kraju
Zróżnicowanie międzygminne w wypadku gimnazjów jest bardzo niewielkie - około 2% wariancji
całkowitej w kraju - i nawet trochę słabsze niż w wypadku szkół podstawowych. Zróżnicowanie
międzyszkolne jest jednak zdecydowanie wyższe, obserwujemy też niewielki trend wzrostowy. W
2003 roku zróżnicowanie międzyszkolne wyników GH stanowiło ok. 15% zmienności całkowitej GH, w
2013 odsetek ten wzrósł do około 24%. W sumie około ¼ wariancji egzaminu gimnazjalnego w części
humanistycznej można przypisać podziałowi na gminy i szkoły. Oznacza to, że w skali całego kraju
zróżnicowanie międzyszkolne gimnazjów jest dwukrotnie silniejsze niż szkół podstawowych.
Przyjrzyjmy się różnicom w wynikach egzaminu gimnazjalnego ze względu na lokalizację szkoły.
Pierwszy wykres obrazuje średnie dla gimnazjów publicznych, drugi dla niepublicznych.
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Wykres 10. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (GH) ze względu na lokalizację placówki. Segment
szkół publicznych
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Dystanse między lokalizacjami w czasie się prawie nie zmieniają (zanika i tak niewielka różnica
między gimnazjami wiejskimi i zlokalizowanymi w małych miastach), różnica między gimnazjami
wiejskimi i zlokalizowanymi w dużych miastach wynosi ok. 5 pkt, czyli analogicznie jak w wypadku
sprawdzianu.
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Wykres 11. Średni wynik egzaminu gimnazjalnego (GH) ze względu na lokalizację placówki. Segment
szkół niepublicznych

Znacznie bardziej zmienny w czasie obraz uzyskujemy dla szkół niepublicznych. Generalnie średni
wynik w gimnazjach niepublicznych niezależnie od lokalizacji spada. W dużych miastach ze 112 do
107, na wsi z 104 do 96. Wskazuje to, że ilościowy wzrost segmentu szkół niepublicznych (w 2013 4%
uczniów w skali kraju, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 8,3%) pociąga za sobą coraz
większe zróżnicowanie tych szkół.
W analizach dla poszczególnych lokalizacji ograniczymy populację do szkół publicznych. Zaczynamy
od segmentu publicznych gimnazjów zlokalizowanych na wsi.
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Wykres 12. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu
gimnazjów publicznych zlokalizowanych na wsi
W wypadku gimnazjów wiejskich zróżnicowanie międzygminne jest niewielkie i wynosi 2-4% wariancji
GH na wsi. Zróżnicowanie międzyszkolne jest trochę wyższe, ale i tak niewielkie. Waha się w
przedziale 4-6%. W sumie wskaźnik zróżnicowania nie przekracza 10%, czyli obraz jest prawie
identyczny jak wypadku szkół podstawowych.
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Wykres 13. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu
gimnazjów publicznych zlokalizowanych w małych miastach
W segmencie gimnazjów publicznych zlokalizowanych w małych miastach zróżnicowanie
międzygminne jest minimalne i nie przekracza 1% wariancji GH w małych miastach. Natomiast
zróżnicowanie międzyszkolne jest widoczne i waha się w przedziale 12-18% wariancji GH.
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Obserwujemy słaby trend wzrostowy. W porównanie do szkół podstawowych zróżnicowanie
międzyszkolne jest 3-4 krotnie silniejsze, choć w dalszym ciągu nie osiąga poziomu
charakterystycznego dla systemów oświatowych z wczesną selekcją (por. wykres 2.).
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Wykres 14. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu
gimnazjów publicznych zlokalizowanych w średnich miastach
W grupie gimnazjów zlokalizowanych w miastach o liczbie mieszkańców od 20 do 100 tys.
zróżnicowanie międzygminne jest podobnie jak w poprzednim segmencie bardo niewielkie i nie
przekracza 1%. Natomiast zróżnicowanie międzyszkolne jest znacząco silniejsze i waha się w
przedziale 20 – 26%. Obserwuje się słaby trend wzrostowy. W porównanie do szkół podstawowych w
tym segmencie zróżnicowanie międzyszkolne jest 4-5 krotnie silniejsze.
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Wykres 15. Zróżnicowanie międzygminne, międzyszkolne i wewnątrzszkolne wyników egzaminu
gimnazjalnego w części humanistycznej jako procent wariancji całkowitej. Analiza dla segmentu
gimnazjów publicznych zlokalizowanych w dużych miastach
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Ostatni segment to publiczne gimnazja zlokalizowane w miastach pond 100 tys. mieszkańców.
Zróżnicowanie międzygminne wyników GH wynosi około 2-4%. Zróżnicowanie międzyszkolne
wyraźnie rośnie: od 25% w 2003 roku do blisko 40% w 2012. W 2013 r. obserwujemy wynik
analogiczny jak rok wcześniej. To wynik 4 krotnie wyższy niż w wypadku szkół podstawowych w
dużych miastach i, co równie ważne, to poziom charakterystyczny dla systemów oświaty, w których
oszacowania zróżnicowania dokonujemy po progu selekcyjnym. W sumie oznacza to, że w dużych
miastach gimnazjum stało się szkołą selekcyjną, a wielkomiejski subsystem oświaty na poziomie
gimnazjum znacznie oddalił się od założeń jednolitości oświaty.

10. Różnicowanie się gimnazjów w perspektywie
lokalnej
Monitorowanie różnicowania się gimnazjów na poziomie lokalnym wymaga dostępu do odpowiednio
przetworzonych danych egzaminacyjnych. Dzięki pracom nad metodą edukacyjnej wartości dodanej
zarówno szkoły jak i władze lokalne uzyskują dostęp do wyników analiz, które dobrze obrazują
interesujące nas zjawisko. Zanim na przykładzie wybranego miasta przyjrzymy się instrumentom
analitycznym będącymi do dyspozycji władz lokalnych, krótko przedstawimy polską implementacją
metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
W 2005 grupa ekspertów pracująca pod egidą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpoczęła pracę
nad metodami szacowania wskaźników EWD przydatnych zarówno w ewaluacji wewnątrzszkolnej jak
i interesującej nas ewaluacji na poziomie lokalnym. W tej chwili użytkownicy mają do dyspozycji dwa
podstawowe narzędzia. Pierwsze z nich to tzw. Kalkulator EWD. To prosta aplikacja komputerowa
pozwalająca szkołom szacować wskaźniki EWD dla oddziałów klasowych lub innych podgrup
uczniów. Drugie narzędzie to prezentowane graficznie, dostępne publicznie on-line trzyletnie
ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników
(www.ewd.edu.pl). Wskaźniki mają charakter względny, czyli służą do porównywania szkół z
populacją gimnazjów w Polsce. Można wybrać też inne układy odniesienia: gimnazja w województwie,
powiecie lub gminie/dzielnicy. W szacowaniu wskaźników egzaminacyjnych wykorzystuje się wyniki z
trzech kolejnych lat. Obliczanie trzyletnich wskaźników uzasadnione jest z kilku powodów.
Najważniejszy to fakt, że wyniki egzaminacyjne, jak każdego innego testu, obarczone są
niepewnością pomiarową. Im większą pulą danych dysponujemy, tym mniejszy wpływ tej niepewności
na szacowanie wskaźników dla szkoły. Używając wyników z trzech kolejnych lat, zyskuje się mniej
więcej trzy razy więcej danych, a duża ilość informacji oznacza większą precyzję szacowania.
Ewaluacja szkoły nie jest dzięki temu uzależniona od losowych czynników, zwiększających lub
zmniejszających wartość wskaźników.
Ponieważ surowe wyniki egzaminów nie są porównywalne między kolejnymi edycjami egzaminu,
normalizuje się je i co roku standaryzuje tak, by średnia krajowa wyniosła 100 punktów, a odchylenie
standardowe wyniosło 15 punktów. Taka procedura bliżej opisana we wcześniejszej części raportu
umożliwia wygodne korzystanie w ewaluacji szkół z wyników z różnych lat. Znormalizowana i
wystandaryzowana skala wyników uczniowskich służy zarówno do prezentacji wyniku
egzaminacyjnego danego gimnazjum, jak i do prezentacji wartości wskaźnika edukacyjnej wartości
dodanej. W wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza,
że przeciętny uczeń tego gimnazjum otrzymał na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej na skali
wyników indywidualnych , niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej.
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Na podstawie wyników egzaminacyjnych analizowanych w złożonych statystycznych modelach
wejście-wyjście szkoła jest lokowana w dwuwymiarowej przestrzeni ewaluacyjnej. Oś pozioma tej
przestrzeni to średni, trzyletni wynik egzaminacyjny w szkole, oś pionowa to miara EWD. Wynik
egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole,
niż każda z osobna. Ze względu na statystyczną i pomiarową niepewność szacowania, którą
obarczone są wyznaczone punktowo wskaźniki egzaminacyjne, pozycja szkoły na wykresach
przedstawiana jest za pomocą elipsy obrazującej 95% obszar ufności. Wyniki są prezentowane dla
gimnazjów, dla których w okresie trzyletnim system egzaminacyjny dysponuje wynikami dla nie mniej
niż 30 uczniów. Im więcej wyników uwzględnia się w szacowaniu wskaźników i im mniejsze
zróżnicowanie wewnątrzszkolne, tym większa pewność a tym samym mniej rozległy obszar ufności
(elips).
Dla ewaluacji szkół ważny jest trend czasowy. Czy znalezienie się w latach 2006-2008 blisko punktu
(100;0) jest etapem w wędrówce ku szkole o wysokich wynikach końcowych i wysokiej efektywności
nauczania, czy też punktem w drodze ku niepokojącej kategorii szkół o niskich wynikach i EWD?
Pokazują to wyniki analiz w kolejnych latach. W tej chwili gimnazja mogą być analizowane w latach
2006-2013. Dla liceów i techników dostępne są wskaźniki trzyletnie za lata 2010-2013.
Po tym wprowadzeniu zaprezentowane zostaną dostępne on-line wyniki dla wybranego miasta.
Miasto A to średniej wielkości miasto, około 60 tys. mieszkańców. Średni wynik egzaminu
gimnazjalnego w latach 2002-2013 jest dość stabilny i bliski średniej krajowej, obserwujemy jednak
bardzo wysoki poziom zróżnicowania gimnazjów i znaczną dynamikę tego procesu.
Na wykresach przedstawiono wskaźniki dla siedmiu szkół gimnazjalnych dla dwóch skrajnych,
trzyletnich okresów. Po lewej widzimy wyniki dla okresu 2006-2008, po prawej dla okresu 2011-2013.

Wykres 16. Analiza systemu gimnazjów w mieście A. Pozycja gimnazjów w latach 2006-2008 oraz
2011-2013 na wymiarach wyników egzaminacyjnych i EWD, na podstawie części humanistycznej
egzaminu
Na wykresach znajdujemy potwierdzenie dużego zróżnicowania szkół ze względu na średni wynik
egzaminu na zakończenie gimnazjum. W pierwszym okresie (2006-2008) najlepsze ze względu na
wyniki egzaminacyjne gimnazjum uzyskało średni wynik o ponad jedno odchylenie standardowe
powyżej średniej krajowej, natomiast gimnazjum najsłabsze pod tym względem lokowało się na
poziomie dwóch odchyleń poniżej średniej krajowej. Zróżnicowanie ze względu na EWD nie jest już
tak duże, ale i tak notujemy znaczące różnice między szkołami. Bardziej interesujący obraz wyłania
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się jednak z porównania z kolejnym wykresem, co umożliwi spojrzenie na dynamikę opisywanego
zjawiska. Obraz ten jest dość spójny i pokazuje coraz większe różnicowanie się szkół ze względu na
średni wynik egzaminacyjny. Szkoły coraz bardziej oddalają się od siebie, tworzą coraz bardziej
rozciągnięty „peleton oświatowy”. Główna oś różnicowania gimnazjów w mieście A to wyniki końcowe,
ale również na osi EWD obserwujemy znaczące, coraz silniejsze rozproszenie.
Analiza dynamiki wskaźników w kolejnych latach dla poszczególnych gimnazjów pokazuje, że w
większości szkół zmiana średnich wyników egzaminacyjnych była związana ze zmianą efektywności
nauczania. Na przykład, jedno z gimnazjów w latach 2006-2008 osiągnęło wyniki egzaminacyjne
powyżej średniej krajowej przy przeciętnej efektywności nauczania, a w kolejnych latach zanotowało
zarówno wzrost efektywności nauczania jak i wzrost wyników egzaminacyjnych. Nie jest to jednak
bezwarunkową regułą.
Analiza ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych może być z pewnością inspirująca dla władz
miasta A. Czy gimnazja oferują tę samą szansę na dobre wykształcenie? Zdecydowanie nie. Gdyby
tylko w grę wchodziła segregacja na progu gimnazjum ze względu na uprzednie osiągnięcia, można
by utrzymywać, że zasada równości szans nie jest zagrożona. Słabsi uczą się ze słabszymi, lepsi
uczniowie z lepszymi. Nikt nie traci, nikt nie zyskuje (choć jak pisaliśmy we wprowadzeniu
teoretycznym sam proces hierarchizacji gimnazjów nie jest społecznie „niewinny”). Tak jednak nie jest.
Różnica na wymiarze EWD między najbardziej i najmniej efektywnym gimnazjum wynosi ok. 13
punktów, czyli prawie jedno odchylenie standardowe. O tyle właśnie rosną lub spadają szanse na
dobry wynik egzaminacyjny w zależności od tego, do którego gimnazjum w tym mieście trafi uczeń.

11. Konkluzja
Analiza wyników krajowych egzaminów przeprowadzanych na zakończenie szkoły podstawowej i na
koniec gimnazjów nie pozostawia wątpliwości: reforma 1999 roku uruchomiła w dużych miastach
masywny, ukryty proces autoselekcji i selekcji na progu gimnazjów. W efekcie tego procesu w dużych
miastach (około 1/4 populacji szkolnej) powstaje system wysoce selekcyjny (próg selekcyjny w 12
roku życia, po wdrożeniu obniżenia wieku szkolnego w 11 roku życia), na terenach wiejskich (ok. 35%
populacji szkolnej) kształtuje się system bliski założenia szkoły jednolitej.
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