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I. Wstęp 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w 2009 r. władze 

wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów 

i województw) mają obowiązek corocznego składania swoim organom stanowiącym 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Ustęp 4 artykułu 5a wyżej wymienionej ustawy, nakładający ten obowiązek, został 

wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw z dnia 19 marca 2009 r. w następującym brzmieniu: 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, 

w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 

 lit. b – f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki 

samorządu terytorialnego”.   

Wyniki sprawdzianu i egzaminów zostały wyszczególnione w ustawie jako obowiązkowy 

składnik informacji oświatowej, którą należy przedstawić organom stanowiącym. Pozostałe 

dane oraz wskaźniki oświatowe nie zostały wprost wymienione.  

 

Zastanówmy się co ustawodawca mógł mieć na uwadze tworząc ustawę, która zawiera 

pojęcie „informację (…)  o wynikach sprawdzianu i egzaminów”. 

 Czym jest informacja? W literaturze można spotkać wiele definicji informacji, poniżej trzy  

często cytowane: 

 Dane przetworzone tak, by miały znaczenie dla decydenta w konkretnej sytuacji 

decyzyjnej (s. 675). 1 

 Dane, które zostały ukształtowane lub uformowane przez człowieka w istotną 

i użyteczną postać (s.14)2 

 Informacje pochodzą z danych, które zostały przetworzone tak, by stały się użyteczne w 

podejmowaniu decyzji w zarządzaniu (s. 10)3. 

                                                 

1
 Hicks, J.O. (1993). Management Information Systems: a user perspective. 3rd Ed. Minneapolis MN: West 

Publishing 
2
 Laudon K.C., Laudon J.P., (1991), Business Information Systems: a problem solving approach. Dryden Press, 

Chicago, 
3
 Martin C., Powell, P., (1992), Information systems: a management perspective. McGraw-Hill, London, 
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Wszystkie powyższe definicje podkreślają użyteczność informacji do celów decyzyjnych .  

Informacje oświatowe mogą być bardzo silnym impulsem do poważnej dyskusji o celach 

oświatowych samorządu, o poniesionych kosztach i osiągniętych rezultatach. Szczególnego 

znaczenia nabiera w tym kontekście etap zbierania danych ze szkół i placówek, a następnie 

dialog z dyrektorami placówek edukacyjnych w celu wspólnego określenia osiągnięć 

i problemów. Należy podkreślić, że większość samorządów w ten sposób wykorzystuje wyniki 

egzaminacyjne.  

(…)odpowiedni wybór danych, wskaźników i komentarzy w Informacjach oświatowych może 

pomóc przygotować społeczność lokalną oraz szkoły do prac nad strategią oświatową(…) 

owocne będzie wykorzystanie Informacji do kontroli jej wdrażania(…)4 

W ramach projektu systemowego, prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym 

przygotowano Biblioteczkę Oświaty Samorządowej. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa 

wydawnicza zawierająca w siedmiu tomach całość zagadnień związanych z prowadzeniem 

szkół i placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. 

Biblioteczka ma za zadanie ułatwić samorządom rozpoznanie problemów oświaty oraz 

zachęcić pracowników odpowiedzialnych za tę dziedzinę do strategicznego myślenia 

o prowadzonych szkołach i placówkach. 

Coroczne informację oświatowe przygotowane przez JST nie są jednolite. Przygotowane 

w latach 2010 – 2012 zawierają najczęściej treści, zaproponowane w opracowaniu 

Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek 

samorządu terytorialnego, pod redakcją Jana Herczyńskiego. Książka ta została wysłana do 

wszystkich samorządów w Polsce. 

W opracowaniu Jana Herczyńskiego rezultaty egzaminacyjne, jako dane tabelaryczne, są 

prezentowane tylko w Części 7: Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.5 

Część samorządów posiada długofalowe plany działania określające cele i kierunki rozwoju 

oświaty tzw. strategie oświatowe. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych mogą 

być zarówno materiałem wstępnym do formułowania strategii, jak i narzędziem do 

monitorowania jej wdrażania.  

W celu wyznaczenia priorytetów strategicznych w oświacie należy przeprowadzić diagnozę 

stanu edukacji „tu i teraz”. Parametrem, który występuje najczęściej w diagnozie edukacyjnej 

jest tzw. jakość szkoły. 

                                                 

4
 INFORMACJE OŚWIATOWE. Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla 

jednostek samorządu terytorialnego pod red. Jana Herczyńskiego, Warszawa 2011 
5
 Ibid. 



6 
 

Anna Rappe, Możliwości wykorzystania wskaźników egzaminacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego  

 

 

W ogólnopolskim badaniu ankietowym Zarządzanie oświatą w gminach, zrealizowanym 

przez zespół Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu systemowego Doskonalenie 

strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym6 przedstawiciele 320 gmin 

zaznaczyli w kwestionariuszach, że najważniejszym czynnikiem określającym jakość szkoły 

(63,5%) są wyniki egzaminów zewnętrznych. Dwa kolejne czynniki to indywidualne sukcesy 

uczniów w konkursach i olimpiadach (39,5%) oraz satysfakcja uczniów i ich rodziców (38,2%).  

Edukacyjna wartość dodana (EWD) 7  jest wykorzystywana jako wskaźnik jakości szkoły w co 

piątej gminie, jedynie miasta na prawach powiatu używają jej częściej (40%). Dalsze losy 

absolwentów nie mają dużego znaczenia dla gmin (13,1%). 

Jak ważne są rezultaty  egzaminów zewnętrznych ukazuje również publikacja Jan Filasa 

Proces budżetowy w oświacie 8 . System motywowania finansowego uwzględnia przede 

wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych i aktywność dyrektorów w pozyskiwaniu 

środków unijnych, co odzwierciedla poniższe zestawienie. 

 

Czy system finansowego 
motywowania dyrektorów 

uwzględnia któreś z poniższych 
elementów? 

efektywność planowania i realizacji budżetu 
(stosunek planu pierwotnego do wykonania) 

43% 

wyniki pracy szkół (w tym m.in. wyniki egzaminów 
zewnętrznych) 

71% 

wysokość pozyskiwanych środków 

pozabudżetowych (np. z funduszy unijnych) 
67% 

zmiany w poziomie kosztów utrzymania  ucznia w 
odniesieniu do subwencji oświatowej 

14% 

żadne z powyższych 19% 

 

W tym opracowaniu, zostaną przedstawione szersze możliwości wykorzystania przez JST 

wyników egzaminacyjnych przedmiotów ogólnokształcących oraz odpowiednio 

przetworzonych danych egzaminacyjnych, czyli edukacyjnej wartości dodanej (EWD).  

  

                                                 

6
 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W GMINACH, Podsumowanie badania ankietowego , Warszawa 2012 

7
 Więcej o tym wskaźniku można przeczytać na stronie projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii 

szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej  http://www.ewd.edu.pl/  
8
 J. Fijas, Proces budżetowy w oświacie, Warszawa 2012 

http://www.ewd.edu.pl/
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II. Jak są przedstawiane wskaźniki egzaminacyjne w informacjach 

oświatowych  

Rozdział ten został przygotowany na podstawie danych oraz raportów dostępnych 

w Internecie. 

Informacja o realizacji zadań oświatowych  może stanowić nie tylko źródło informacji 

o stanie oświaty na terenie gminy, miasta czy powiatu, ale może być tez zaproszeniem 

do dyskusji, wymiany poglądów o pracy szkolnictwa na danym terenie.  

Wiadomości oświatowe mogą stać się źródłem refleksji oraz ciekawych inspiracji dla organów 

stanowiących, radnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i środowiska lokalnego.  

Niestety niewiele samorządów zaprasza do dyskusji oświatowej wykorzystując wnioski 

uzyskane  na podstawie informacji oświatowych  o oświacie poprzez Informacje oświatowe.  

Dokument ten za rok szkolny 2009/10 zamieściło na stronie internetowej 37% JST. 

Najczęściej były to miasta na prawach powiatu – 73%, najrzadziej gminy wiejskie (33%). 

Połowa gmin wiejskich i gmin mieszanych nie umieszcza Informacji oświatowej w Internecie9. 

Wyniki egzaminów dla poszczególnych szkół pojawiają się w Informacjach bardzo 

często (61%). Prawie 39% gmin deklaruje, że w Informacji oświatowej zamieściło dane 

umożliwiające porównywanie szkół. Wyniki ewaluacji zewnętrznej oraz EWD dla gimnazjów 

podaje jedna czwarta samorządów, częściej miasta na prawach powiatu,  rzadziej gminy 

wiejskie. Stosunkowo rzadko umieszczaną informacją są dalsze losy absolwentów szkół10. 

Niestety, kiedy przyjrzymy się Informacjom oświatowym opublikowanym na stronach 

internetowych obraz staje się dość ubogi. Większość JST cytuje w Informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych wyniki egzaminacyjne zamieszczane na stronach internetowych 

okręgowych komisji egzaminacyjnych. Dane umożliwiające porównanie szkół to najczęściej 

wyniki zagregowane do poziomu gminy, powiatu, województwa oraz zebrane dane z kilku 

sesji egzaminacyjnych. 

W raportach bywa często stosowana skala staninowa, najczęściej dla szkół z wysokimi 

wynikami, dane o EWD przeważnie poprzedzają fragmenty testów, stanowiących cytaty 

pobrane ze strony Projektu EWD http://www.ewd.edu.pl/ . 

Przygotowanie danych do Informacji oświatowych powinno się rozpocząć od powiedzenia 

przypisywanego wielkiemu matematykowi Henri Poincaré: 

                                                 

9
 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ W GMINACH, Podsumowanie badania ankietowego , Warszawa 2012 

10
 Ibid., s. 133 

http://www.ewd.edu.pl/
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Wiedzę buduje się z informacji tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie 

faktów nie jest jeszcze wiedzą, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.  

Niestety ciągle zdarzają się Informacje oświatowe, z których trudno jest  zbudować „dom 

wiedzy oświatowej”.  

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady jak dane egzaminacyjne są postrzegane przez 

struktury samorządowe i w jaki sposób są wykorzystywane do opisu „swoich” placówek oraz 

próby wyjaśnienia jakie procesy zachodzą w szkołach.  

W tej publikacji ograniczono sie do omówienia tylko tej części Informacji, która dotyczy 

danych egzaminacyjnych. 

 

PRZYKŁAD 1. 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych gminy miasto Nowy Targ w roku 

szkolnym 2010/201111. 

Gmina miejska Nowy Targ liczy ponad 33 tys. mieszkańców, jest organem prowadzącym dla 

2 przedszkoli, 7 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. 

Informacja oświatowa miasta zawiera następujące rozdziały: 

Wstęp.  

Metryczka.  

I. Podstawowe decyzje prawne i strategiczne 

II. Demografia.  

III. Sieć szkół i placówek.  

IV. Kadra nauczycielska 

V. Baza do działalności oświatowej.  

VI. Proces kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych.  

VII. Finanse oświaty 

 

Dokument ma zbliżoną strukturę  do propozycji zawartej w broszurze Przygotowanie informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego,  

pod redakcją Jana Herczyńskiego. 

Dane o egzaminach zewnętrznych są przedstawione w tabelach w rozdziale VI  . Proces 

kształcenia i wyrównywania szans edukacyjnych. 

                                                 

11
 http://www.nowytarg.pl/dok/Info_oswiata2011.pdf [dostęp: 27 listopada 2012] 

http://www.nowytarg.pl/dok/Info_oswiata2011.pdf
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Tabela 1. Wyniki szkół podstawowych w Nowym Targu12 

 

Tabela 2. Wyniki szkół gimnazjalnych w Nowym Targu13  

 

Poniżej zacytowano opisy tabel z INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych(…), 

świadczące o prawidłowej interpretacji surowych wyników egzaminacyjnych.  

Powyższe tabele pokazują zmiany średnich wyników w szkołach podstawowych i gimnazjach 

w okresie trzech lat. Nie należy wprost porównywać tych wyników bowiem odnoszą się one 

do różnych zadań i ich skali trudności oraz zróżnicowanej grupy uczniów uwzględniając 

uczniów z deficytami.  

Raport zawiera również zalecenia co do dalszej pracy w szkołach podstawowych: 

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej wskazał na potrzebę ćwiczenia z uczniami 

form wypowiedzi pisemnych, pisania kreatywnego oraz potrzebę dbałości o poprawność 

języka. Konieczne jest też doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce 

poprzez odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń wymagających rozwiązywania problemów 

praktycznych z wykorzystaniem właściwości figur geometrycznych oraz obliczeń dotyczących 

czasu, pola, wagi. 

Propozycje zawarte w Informacji oświatowej są bardzo szczegółowe. Sprawdzian, pisany po 

VI klasie szkoły podstawowej nie bada umiejętności „kreatywnego pisania”, zalecenia 

                                                 

12
 Ibid. 

13
 Ibid. 
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w cytowanym dokumencie uwzględniają również inne źródła danych o postępach uczniów, 

nie wymienione bezpośrednio w dokumencie. 

Opisując wyniki egzaminu gimnazjalnego również wskazano obszary do poprawy: 

(…)Uczniowie w części matematyczno-przyrodniczej dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem 

i stosowaniem informacji oraz z umiejętnością stosowania terminów, pojęć i procentów, 

gorzej ze stosowaniem zintegrowanej wiedzy oraz wskazywaniem i opisywaniem faktów, 

związków i zależności  i w tych zakresach koniecznym będzie dokonanie pogłębionej analizy  

przyczyn oraz ustalenie sposobów i metod pracy wpływających na zwiększenie umiejętności 

dla poprawy wyników nauczania.(…) 

Informacja  ma wielu odbiorców, szkoda, że nie wymieniono bezpośrednio adresata lub 

adresatów działań „dokonanie pogłębionej analizy przyczyn” czy „ustalenie sposobów i 

metod pracy”.  

W dokumencie odniesiono się również do EWD. W Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych(…) przytoczono opis tej miary ze strony Projektu EWD14 oraz przedstawiono 

próbę opisu tym wskaźnikiem dwóch gimnazjów w mieście, nie prezentując wykresów.  

Edukacyjna wartość dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania w zakresie 

wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie. EWD oznacza zarówno metodę, jak 

i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. 

W okresie 3 lat nauki w gimnazjum jedni uczniowie czynią większe postępy, inni – mniejsze. 

Teoretycznie wraz ze wzrostem wyników na sprawdzianie spodziewamy się wyższych 

wyników na egzaminach gimnazjalnych. W praktyce szkolnej nie zawsze końcowe wyniki 

egzaminów gimnazjalnych odpowiadają potencjałowi intelektualnemu uczniów. Na 

podstawie wyników odnoszących się do egzaminów gimnazjalnych w ujęciu dynamicznym 

i danych porównawczych w skali województwa stwierdzić należy ze wyniki gimnazjów 

z egzaminów gimnazjalnym lokują te szkoły wśród lepszych szkół tego typu, przy czym 

w Gimnazjum nr 1 zaobserwować można tendencję minimalnie obniżającej się efektywność 

kształcenia uczniowie przy dobrych wynikach uczniów z egzaminu gimnazjalnego, 

a w Gimnazjum nr 2 zwiększa się efektywności kształcenia przy nieco gorszych wynikach 

uczniów z egzaminu gimnazjalnego.  

Z  powyższego cytatu wynika, że analizowano raczej trzyletnie wskaźniki EWD, jednak 

powyższy opis nie podaje możliwości stosowania tych wskaźników egzaminacyjnych 

do  opisu pracy szkół. Nie uwzględniono nawet rozróżnienia na część humanistyczną 

i matematyczno-przyrodniczą egzaminu. 

                                                 

14
 http://www.ewd.edu.pl/ [dostęp: 27 listopada 2012] 

http://www.ewd.edu.pl/
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PRZYKŁAD 2. 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym 

o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin15. 

Szczecin to duże miasto wojewódzkie liczące ponad 400 tys. mieszkańców. W roku 

szkolnym 2011/2012 Miasto prowadziło między innymi 33 szkoły podstawowe, 18 

samodzielnych gimnazjów, 8 samodzielnych liceów ogólnokształcących, 8 zespołów szkół 

(szkoła podstawowa i gimnazjum), 10 zespołów szkół ogólnokształcących, 12 zespołów 

szkól zawodowych. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych posiada, podobnie jak w poprzednim 

przykładzie, strukturę zaproponowaną przez Jana Herczyńskiego w broszurze 

Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Dane o wynikach egzaminów zewnętrznych znajdują się w rozdziale Proces nauczania, 

wyrównywania szans edukacyjnych. W dokumencie podano średnie wyniki z  egzaminów na 

różnych poziomach w porównaniu z wynikami egzaminacyjnymi szkół w innych miastach 

leżących na terenie tej samej OKE. Nie podano wyników dla poszczególnych szkół. Do 

szczegółowych analiz jak proponują autorzy opracowania, zastosowano skalę staninową - we 

wszystkich typach szkół. Dla szkół podstawowych i gimnazjalnych była to skala opracowana 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dla wyników maturalnych skalę opracowała komisja 

egzaminacyjna, na terenie której leży miasto. 

 

Rysunek 1. Rozkład wyników szkól podstawowych w skali staninowej 

Spośród 47 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecin, 18 – uplasowało 

się w obszarze wyników wysokich, 18 – w obszarze wyników średnich i 11 – w obszarze 

wyników niskich.  

                                                 

15
 https://pe.szczecin.pl/PEBRFiles/fi le/RAPORT_2011_2012.pdf [dostęp: 27 listopada 2012] 

https://pe.szczecin.pl/PEBRFiles/file/RAPORT_2011_2012.pdf
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Podobne przedstawiono informację o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poniżej 

rozkłady dla części humanistycznej . 

 

Rysunek 2. Rozkłady wyników w skali staninowej dla części humanistycznej egzaminu 
gimnazjalnego 

Informacja egzaminacyjna przedstawiona w ten sposób daje ogólny obraz wy ników 

egzaminacyjnych na poszczególnych poziomach. Raport zawiera krótkie opisy wykresów. 

Przy opisie egzaminu maturalnego w Informacji oświatowej Szczecina  ograniczono się 

tylko do opisów wyników z poszczególnych przedmiotów w skali staninowej,  

z podziałem na wyniki niskie (stanin 1-3), średnie (stanin 4-6) i wysokie (stanin 7-9).  

Przykładowe informacje dla egzaminu maturalnego z  języka polskiego i matematyki: 

JĘZYK POLSKI – CZĘŚĆ PISEMNA 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Spośród 26 publicznych liceów ogólnokształcących (w tym dla dorosłych) prowadzonych 

przez Miasto Szczecin, 19 – uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 6 – w 

obszarze wyników średnich i 1 – w obszarze wyników niskich. 

TECHNIKA 

Spośród 16 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 5 – uplasowało 

się w obszarze wyników wysokich, 11 – w obszarze wyników średnich i 0 – w obszarze 

wyników niskich. 

MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Spośród 26 publicznych liceów ogólnokształcących (w tym dla dorosłych) prowadzonych 

przez Miasto, 17 – uplasowało się w obszarze wyników wysokich, 8 – w obszarze 

wyników średnich i 1 – w obszarze wyników niskich. 
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TECHNIKA 

Spośród 16 publicznych techników prowadzonych przez Miasto Szczecin, 6 – uplasowało 

się w obszarze wyników wysokich, 10 – w obszarze wyników średnich i 0 – w obszarze 

wyników niskich. 

 

 

Przedstawione powyżej Informacje z realizacji zadań oświatowych, przytoczone zarówno 

w Przykładzie 1. jak i w Przykładzie 2., są typowe dla tego typu publikacji. 

W opracowaniu Joanny Charytonowicz16  analizą objęto 142 Informacje Oświatowe.  

Wnioski z opracowania są następujące: 

Spośród dostępnych narzędzi do analizy wyników egzaminów zdecydowanie najwięcej 

samorządów (41%) stosowało skalę staninową – najczęściej były to gminy miejskie (79%) 

i miasta na prawach powiatu (67%). Stanin nie zastosował jednak żaden z badanych 

powiatów. Nieco mniej popularnym, ale zdecydowanie bardziej obrazowym wskaźnikiem 

oceny postępów uczniów jest Edukacyjna Wartość Dodana liczona dla gimnazjów – 

przedstawiana wśród 18% JST, a głównie przez gminy miejskie (37%). Sporadycznie 

zdarzały się również przypadki, w których w tekście zdefiniowano pojęcie EWD, ale nie 

podawano jej wartości liczbowych. Czasami zamieszczano za to informację, że 

"Z wieloma szczegółowymi porównaniami odnośnie wyników w różnych latach i w 

różnych szkołach można zapoznać się na stronie www.elipsy.ewd.edu.pl”. 

Od niedawna obliczana jest również EWD dla liceów – z wybranej próby zastosował ją 

jednak tylko 1 powiat. 

Raport z analizy Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2009/2010 nie zawierały odniesień do EWD dla szkół gimnazjalnych. Raport Joanny 

Charytowicz17 pokazuje, że przez ostatnie dwa lata nie tylko szkoły, ale również JST zaczęły 

wykorzystywać wskaźnik EWD w opisie pracy szkół gimnazjalnych, w opracowaniach dla 

szkół maturalnych jest stosowany sporadycznie.  

                                                 

16
Charytonowicz J., Raport z analizy Informacji o  stanie realizacji  zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011, Warszawa 2012  
17

 Ibid. 

http://www.elipsy.ewd.edu.pl/
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III. Wykorzystanie wskaźników egzaminacyjnych w strategiach 

oświatowych 

Niektóre samorządy opracowują, lub zlecają opracowania firmom zewnętrznym, 

kilkuletnie strategie oświatowe, które powinny zawierać wieloletnie cele i działania  

polityki oświatowej dla danego samorządu terytorialnego. 

Podejście strategiczne świadczy o dojrzałości samorządu i zwiększa szansę na prawidłową 

realizację zadań oświatowych. 

Najczęściej formułowane cele w strategiach oświatowych dotyczą jakości kształcenia . 

Z jakością kształcenia wiążą się jednak dwa zasadnicze problemy: po pierwsze – nie istnieje 

jedna, ogólnie akceptowana definicja jakości w oświacie, a po drugie – nie jest jasne, kto za 

jakość oświaty odpowiada. Jakość bardzo trudno zdefiniować – jest to pojęcie filozoficzne. 

Najstarsza definicja jakości została sformułowana przez Platona jako „pewien stopień 

doskonałości”. 

Współcześnie uważa się, że jakość ma pewne cechy obiektywne i mierzalne oraz cechy 

subiektywne, oceniane przez każdego inaczej. Podobnie jest z jakością w oświacie – możemy 

wyróżnić pewne twarde i obiektywne dane opisujące szkoły, takie jak wyniki egzaminów 

zewnętrznych i wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących, jak również bardzo indywidualne i niemierzalne, np. rozwój 

emocjonalny, samodzielność czy umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów.18 

Większość strategii oświatowych zawiera rozdział, opisujący  Monitorowanie wdrażania 

strategii. Stosunkowo prostymi  do uzyskania, a tym samym często stosowanymi, 

wskaźnikami przydatnymi w monitoringu strategii są wyniki egzaminów zewnętrznych. 

Poniżej przedstawiono przykłady użycia wskaźników egzaminacyjnych w rozdziałach 

poświęconych monitorowaniu postępu w osiąganiu celów strategicznych: 

 Poprawa wyników nauczania (z testów i egzaminów) wszystkich typów szkół – procentowy 

wzrost, 

 Wzrost odsetka absolwentów, którzy zdali egzaminy zawodowe w stosunku do liczby 

absolwentów, którzy ukończyli naukę, 

 Uzyskiwanie wyższych wyników w egzaminach zewnętrznych, 

 Wspieranie udziału uczniów w olimpiadach i turniejach  zwalniających z egzaminów 

zewnętrznych i podwyższających wynik egzaminu, 

 Poprawa zdawalności egzaminów zewnętrznych,  

 Wzrost poziomu wyników egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych częściach, 

określone na skali stanikowej. 

 

                                                 

18
 STRATEGIE OŚWIATOWE, pod red. Anthony’ego Levitasa , Warszawa 2011 
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Podając wskaźniki egzaminacyjne  jako elementy monitoringu strategii oświatowych 

należy określić warunki, jakie te miary powinny spełnić , czyli  jakich wartości wskaźników 

oczekujemy. 

PRZYKŁAD 3. 

Przykładem dobrej praktyki jes t powiatowe miasto K rosno, w którym szkoły osiągają 

stosunkowo wysokie wyniki egzaminacyjne . 

Krosno liczy ponad 45 tys. Mieszkańców. Jest organem prowadzącym dla 12 szkół 

podstawowych, 6 gimnazjów, 2  liceów ogólnokształcących i 6 zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych. Przygotowanie Informacji o stanie realizacji  zadań oświatowyc h 

w bieżącym roku zbiegło się z diagnozą sektora oświaty w Krośnie przeprowadzoną przez 

niezależna firmę zewnętrzną dla potrzeb nowej s trategii oświatowej. Raport wyraźnie 

określa cele strategiczne, a dane z tabel i wykresów są czytelne i odnoszą się 

do poprzednich sesji egzaminacyjnych. 

Cele strategiczne zostały umieszczone w Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 

w Gminie Krosno za rok szkolny 2011/201219  jako Załącznik. 

I. Cel strategiczny to: podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz wzmocnienie 

atrakcyjności nauczania . Składową celów strategicznych  są cele operacyjne , które 

zawierają zadania ze wskaźnikami realizacji. 

Tabela 3. Fragment strategii Krosna 

 

                                                 

19
 http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/dokumenty-do-pobrania/analizy-i-raporty/  

[dostęp: 27 listopada 2012] 

http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/dokumenty-do-pobrania/analizy-i-raporty/
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Zobaczmy jak zdania 3.1 i  3.2 zostały przedstawione w Informacji o realizacji zadań 

oświatowych roku szkolnym 2011/2012 

Zadanie 3.1 to coroczna analiza wyników sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. 

W tym celu porównywane są ś rednie wyniki w latach z wynikami województwa 

i powiatu.  

Tabela 4. Średnie wyniki sprawdzianu w latach 2008 - 2012 w mieście, w województwie 
 i w kraju20 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Miasto Krosno 28,40 24,94 27,71 27,83 25,58 

Województwo  26,05 23,0 25,16 25,84 23,00 

Polska  25,77 22,6 24,56 25,27 22,75 

 

W Krośnie (tabela poniżej), w roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, średni 

wynik egzaminu gimnazjalnego zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno  – 

przyrodniczej, był dużo wyższy niż średnia wojewódzka, okręgowa i krajowa. 

Stwierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w danych tabelarycznych i wykresach. Z 

przedstawionych danych można przyjąć, że wskaźnik realizacji zadania 3.1 został 

osiągnięty. 

Tabela 5. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w Krośnie, województwie podkarpackim i 
Polsce21 

 Matematyka 
Przedmioty 

przyrodnicze 
Język polski  

Przedmioty 

humanistyczne 
Język angielski 

Miasto Krosno 16,5 14,5 23,6 22,4 28,3 

Województwo  14,7 13,3 21,5 20,5 24,9 

Polska  14,1 13,0 20,8 20,1 25,2 

 

Zadanie 3.2  to coroczne porównywanie zdawalności i ś rednich wyników maturalnych 

z wynikami województwa i kraju. Krosno ma w latach 2011-2012 zdawalność matury 

oraz wyniki maturalne powyżej średniej dla województwa i dla kraju (tab. 6. i 7.). 

Wyznaczone w strategii oświatowej wskaźniki realizacji zadań są sprawdzane 

i umieszczane w Informacji oświatowej miasta Krosna. 

                                                 

20
 Tabela z Informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Krosna , http://www.krosno.pl/pl/dla-

mieszkancow/oswiata/ [dostęp: 27 listopada 2012]  
21

 Ibid.  

http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/oswiata/
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Tabela 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2011-2012 w mieście, w województwie22. 

 Polska Województwo Miasto Krosno 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

odsetek 
sukcesów 

75,5% 80% 74,5%. 80% 81,3 % 84% 

 

Tabela 7. Średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych23 

 
Język 
polski  

Matematyka  
Język 
angielski  

Język 
niemiecki  

Język 
rosyjski  

Język 
włoski  

Krosno  57,5%  64%  69,3%  65,7%  56,1%  93%  

Województwo 53,6%  58,7%  67,3%  62,4%  57%  72,1%  

Polska  54%  56%  68%  63%  59%  81%  

 

W Strategii Oświatowej oraz w Informacja o realizacji zadań oświatowych Miasta Krosna 

nie korzysta się z wskaźnika EWD. 

IV. Zastosowanie wskaźnika EWD w dokumentach opracowanych przez JST 

Wskaźniki edukacyjne wykorzystujące wyniki egzaminów zewnętrznych są w raportach JST 

stosowane najczęściej do opisywania stanu zastanego, efektów pracy szkół tu i teraz. 

W niektórych dokumentach opracowanych przez organy wykonawcze JST można znaleźć 

porównania, średnich wyników egzaminacyjnych lub wyników w skali staninowej, pomiędzy 

szkołami tej samej jednostki terytorialnej lub miedzy sesjami egzaminacyjnymi . Organy 

wykonawcze JST zaczęły przygotowywać Informacje oświatowe, zgodnie z Ustawą o systemie 

oświaty, od roku 2009. Jest to rok, w którym udostępniono po raz pierwszy, na stronie 

Projektu http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ , trzyletni wskaźnik EWD dla ponad 6 tysięcy szkół 

gimnazjalnych. 

Po dwóch latach w opracowaniach JST (za rok szkolny 2010/2011) pojawia się już ta miara 

stosunkowo często. Wskaźnik EWD po 2 latach pojawił się w 25% opracowań. 

Edukacyjna wartość dodana (EWD) dla szkół maturalnych została upubliczniona dla ponad 

3 tysięcy liceów ogólnokształcących i techników w 2010 roku. Dlatego JST opisując szkoły 

maturalne (w sesji 2010/2011) wykorzystują ten wskaźnik sporadycznie, ok. 1% opracowań 

za lata 2010/2011. 

                                                 

22
 Ibid. 

23
 Ibid. 

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/
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Przykłady zastosowania wskaźnika EWD w Informacjach o realizacji zadań  

oświatowych. 

PRZYKŁAD 4. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 

2010/201124 

Gmina Kruklanki liczy ponad 1000 mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się jedno 

gimnazjum. Do przykładów dobrej praktyki, można zaliczyć dokument opracowany w gminie 

dotyczący Informacji o realizacji zadań oświatowych(…). 

 Poniżej wykresy oraz tekst z Informacji oświatowej Gminy Kruklanki. 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 

Na przestrzeni lat 2007-2011 Gimnazjum 

w Kruklankach ma tendencję podążania 

w stronę niskiej efektywności i niskich 

wyników z egzaminu w części 

humanistycznej. 

Szczególnie elipsa z wskaźnikami EWD 

2009-2011 niebezpiecznie wędruje do 

jeszcze niższej efektywności i wyników. 

Elipsa nie dotyka osi EWD GH 

i efektywność tego gimnazjum nie jest już 

nawet przeciętna. 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Elipsy w części matematyczno-

przyrodniczej wędrują w kierunku 

niższych wyników i niższego EWD. 

Gimnazjum pracuje przeciętnie (jest 

w obszarze 50% gimnazjum w Polsce), 

ale z tendencją do obniżania wyników 

i efektywności. 

 

                                                 

24
 

http://bip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/167/106/Informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiat
owych_w_Gminie_Kruklanki_w_roku_szkolnym_2010_2011/ [dostęp: 27 listopada 2012] 

2009-2011 

2008-2010 

2007-2009 

2009-2011 

2008-2010 

2007-2009 

http://bip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/167/106/Informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_w_Gminie_Kruklanki_w_roku_szkolnym_2010_2011/
http://bip.warmia.mazury.pl/kruklanki_gmina_wiejska/167/106/Informacja_o_stanie_realizacji_zadan_oswiatowych_w_Gminie_Kruklanki_w_roku_szkolnym_2010_2011/
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PODSUMOWANIE 

Należy ostrożnie interpretować wyniki EWD gimnazjum, a tym samym oceniać pracę 

nauczycieli w szkole. Można wskazać, że nad częścią humanistyczną dyrektor i rada 

pedagogiczna powinna pochylić się uważniej, ponieważ szkoła ma tendencję do obniżania 

efektywności nauczania i osiągania coraz niższych wyników z przedmiotów humanistycznych. 

PRZYKŁAD 5. 

Miasto Jelenia Góra 

W Załączniku 2. 25  do Analizy stanu oświaty sieci szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych w Jeleniej Górze. Stan na 31 stycznia 2012 r. użyto wskaźników EWD do 

przedstawienia związku pomiędzy położeniem elips opisujących szkoły a „kosztem na 

jednego ucznia” w danej placówce. Nie podsumowano w opracowaniu tego zestawienia. 

Wykresy poprzedzono wstępem teoretycznym, wykorzystując materiały ze strony Projektu 

EWD  http://gimnazjum.ewd.edu.pl . 

 

Rysunek 3. Wykresy EWD oraz koszty kształcenia ucznia dla Gimnazjum nr 1 i nr 2 

Z rysunku można odczytać, że Gimnazjum nr 2 ma słabsze wyniki edukacyjne niż Gimnazjum 

nr 1 i ponad dwukrotnie wyższe „koszty na jednego ucznia”. Niestety cel zestawienia 

                                                 

25
http://um.jeleniagora.pl/ [dostęp: 27 listopada 2012]  

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/
http://um.jeleniagora.pl/


20 
 

Anna Rappe, Możliwości wykorzystania wskaźników egzaminacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego  

 

 

wskaźników egzaminacyjnych z „kosztami na jednego ucznia” nie został w tym opracowaniu  

przedstawiony.  

Podobnie jak dla gimnazjów przedstawiono tabele dla szkół licealnych i techników, 

umieszczając pod wskaźnikami EWD dla poszczególnych szkół informację o wydatkach na 

jednego ucznia. Nie przedstawiono intencji takiego zestawienia. 

PRZYKŁAD 6. 

Miasto Warszawa 

W Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 

2011-2012 26  poświecono miejsce wskaźnikowi EWD w dziale Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. 

Szkolenia dla wszystkich dyrektorów szkół 

 Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej gimnazjum i szkoły 

ponadgimnazjalnej  

 (…) 

 

PRZYKŁAD 7. 

Gmina Lesznowola 

W dokumencie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Lesznowola 

w roku szk. 2011/201227 jako jeden z wskaźników zastosowano EWD. 

(…)Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także 

ocena edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli wykorzystania wyników egzaminu 

gimnazjalnego do oceny efektów nauczania (…)   

W opracowaniu znajduje się wykres wskaźników trzyletnich dla 4 gimnazjów w Gminie 

wraz z komentarzem: 

Do tak wysokich wyników egzaminów przyczyniła się bardzo bogata oferta zajęć 

pozalekcyjnych, finansowanych ze środków własnych budżetu gminy. Oprócz godzin 

zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gminy nauczyciele mieli obowiązek 

realizowania 2 godziny tygodniowo ponad swoje obowiązujące pensum. 

  

                                                 

26
 http://edukacja.warszawa.pl/ [dostęp: 27 listopada 2012] 

27
 http://www.lesznowola.pl/ [dostęp: 27 listopada 2012] 

http://edukacja.warszawa.pl/
http://www.lesznowola.pl/
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V. Propozycje wykorzystania trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych do 

monitorowania pracy szkół i prowadzenia lokalnej polityki oświatowej 

Od 2008 roku  na stronie Projektu EWD http://ewd.edu.pl/ewd-dla-organow-prowadzacych/ 

były umieszczane materiały, pomagające w wykorzystaniu wskaźników EWD w lokalnej 

polityce oświatowej (patrz str. 38 ). 

Prowadzenie przez samorządy polityki oświatowej wymaga dostępu do wielu danych 

i wskaźników. Informacje o efektach pracy szkół na swoim terenie samorządy mogą 

pozyskiwać z różnych źródeł. 

1. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne dostarczają informacje o wynikach 

egzaminacyjnych szkół oraz o średnich wynikach egzaminacyjnych w gminach, 

powiatach i województwach, informacje o wynikach dostępne są na stronach 

internetowych komisji 

2. Raporty z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów z kuratorów oświaty 

służą opisaniu działań szkoły w zakresie realizacji wymagań w zakresie czterech 

obszarów: 

 efektów pracy szkoły, 

 procesów, które prowadzą do osiągnięcia pożądanych efektów, 

 współpracy szkoły, 

 działań zarządczych, wpływających na trzy wcześniejsze obszary pracy szkoły i  placówki. 

Raporty z ewaluacji szkół są dostępne na stronie Nadzór Pedagogiczny System Ewaluacji 

Oświaty, http://www.npseo.pl/ ( ponad 5300 raportów). 

3. Edukacyjna wartość dodana (EWD) obliczana dla gimnazjów, liceów 

ogólnokształcących  oraz techników.  

Wskaźnik edukacyjny EWD mierzy efektywność pracy szkoły rozumianą jako wykorzystanie 

potencjału uczniów na początku drogi edukacyjnej w danej szkole. W gimnazjum 

potencjałem edukacyjnym ucznia jest wynik na sprawdzianie, w szkole maturalnej wynik 

ucznia na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki EWD w formie graficznej są dostępne na stronie 

http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ dla szkół gimnazjalnych oraz http://matura.ewd.edu.pl/ 

dla szkół maturalnych. 

Obszerne informacje o wskaźnikach EWD, metodologii konstrukcji wskaźników, 

wykorzystaniu tej miary w szkołach oraz stosowaniu  edukacyjnej wielkości dodanej 

dla potrzeb organów prowadzących i nadzorujących znajdują się na stronie 

http://ewd.edu.pl/ . 

http://ewd.edu.pl/ewd-dla-organow-prowadzacych/
http://www.npseo.pl/
http://gimnazjum.ewd.edu.pl/
http://matura.ewd.edu.pl/
http://ewd.edu.pl/
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EWD pokazuje wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne, czyli inaczej efektywność nauczania 

w szkole w zakresie sprawdzanym egzaminem zewnętrznym. Miara EWD pomaga 

podejmować decyzje, które szkoły wymagają wsparcia i w jakim zakresie, a które szkoły 

mogą się chwalić etykietką „szkoły sukcesu”.  

Należy również pamiętać, że jak każda miara edukacyjna powinna stanowić tylko pewien 

fragment kompendium wiedzy o szkole. Dla prezentacji wskaźników EWD zastosowano 

metodę graficzną, zarówno dla wskaźnika EWD gimnazjalnego jak i dla wskaźnika EWD 

maturalnego. Szkołę przedstawia elipsa, której wielkość zależy od liczby uczniów oraz  

zróżnicowania wyników egzaminacyjnych.  

W prezentacjach EWD na stronie http://ewd.edu.pl/ przyjęto trzyletnie okresy 

komunikowania wyniku, tak aby wnioskować o pracy szkoły na podstawie większej liczby 

obserwacji (wyników): dla gimnazjów przyjęto okres trzyletni (dostępne są wykresy za lata 

2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012), diagramy  maturalne 

komunikowane są z lat 2010-2012. Wskaźniki EWD pozwalają na wstępne analizy pracy szkół 

oraz na zastanowienie się nad zależnością efektywności pracy szkół od prowadzonej przez 

samorząd polityki oświatowej. 

 

Dla szkól przedstawionych w przykładach, zarówno gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych 

zostały podane wskaźniki odniesienia. 

Wskaźniki odniesienia28 to wskaźniki oświatowe, które można obliczyć na podstawie dziś 

dostępnych ogólnopolskich baz danych (np. SIO).  

W ramach projektu systemowego  Doskonalenie strategii zarządzania oświata na poziomie 

regionalnym i lokalnym, którego koordynatorem ze strony Uniwersytetu Warszawskiego był 

dr Jan Herczyński,  zostały zaproponowane wskaźniki odniesienia 29  dla typów szkół 

prowadzonych przez gminy (np.  szkoły podstawowe i gimnazja) oraz przez powiaty (np. licea 

ogólnokształcące i  technika). Wskaźniki zostały pogrupowane w cztery obszary tematyczne; 

organizacja szkół, wyrównywanie szans, kadra i finansowanie oświaty. 

Wskaźniki podane są na różnych poziomach agregacji: dla kraju, dla województwa, dla 

różnych typów gmin i powiatów, natomiast nie wyświetlane są wyniki dla konkretnej gminy 

czy powiatu. 

  

                                                 

28
 http://www.dobroc.org/ore/ore7.html   [dostęp: 27 listopada 2012] 

29
 Herczyński, J. Wskaźniki oświatowe. Warszawa 2012 

http://ewd.edu.pl/
http://www.dobroc.org/ore/ore7.html
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Do analizy wskaźników odniesienia zostały zastosowane następujące  klasyfikacje gmin 

i powiatów.  

 Pod względem liczby ludności (dziesięć grup dla gmin - decyle, 

cztery grupy dla powiatów - kwartyle). 

 Pod względem dochodów własnych jednostki samorządu w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca (dziesięć grup dla gmin - decyle, cztery grupy dla powiatów - kwartyle). 

Zastosowano również podział gmin ze względu na typ funkcjonalny. Potrzeba zastosowania 

takiego podziału wynika z faktu, że administracyjny podział gmin na miejskie, miejsko-

wiejskie oraz wiejskie nie odzwierciedla adekwatnie faktycznego zróżnicowania gmin. 

Przyjęty podział funkcjonalny można stosować jednocześnie i niezależnie od podziałów ze 

względu na liczbę mieszkańców i ze względu na zamożność gminy. 

 

1. Miasta na prawach powiatu. 

2. Gminy w ramach aglomeracji. 

3. Miasta poza obszarami aglomeracji. 

4. Gminy przemysłowe. 

5. Gminy popegeerowskie. 

6. Gminy mieszane rolnicze. 

7. Gminy typowo wiejskie. 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać z publikacji Jana Herczyńskiego pt. Wskaźniki 
oświatowe, Warszawa 2012 oraz na stronie projektu http://dobroc.org/ore/ore7.html  
[dostęp: 27 listopada 2012]. 

 

 

  

http://dobroc.org/ore/ore7.html
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Przykłady wykorzystania EWD jako miary edukacyjnej dostarczającej informacji o 

szkołach gimnazjalnych 

PRZYKŁAD I. 

Gmina NI: decyl pod względem ludności: 9 , decyl pod względem dochodów: 10, 

funkcjonalny typ gminy: Gminy w ramach aglomeracji. 

Gmina NI jest organem prowadzącym dla  pięciu szkół gimnazjalnych. Na przestrzeni lat 2006 

- 2012 nastąpiło zróżnicowanie wyników egzaminacyjnych między szkołami , widoczne 

szczególnie w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.  

Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna 

  

Lata 2010-2012 

  

Lata 2006-2008 

Wszystkie gimnazja pracują z uczniami o podobnym statusie społeczno – ekonomicznym.  Dla 

samorządu może być interesujące jakie procesy spowodowały, że szkoła oznaczona kolorem 

zielonym osiąga coraz wyższe wyniki egzaminacyjne i coraz wyższą wartość EWD. Na tym 

przykładzie można też zobaczyć szkołę stabilną – „różową”, której wyniki i efektywność 

mierzona EWD w latach 2006-2012 są porównywalne oraz szkołę „niebieską”, której obniżyła 

się efektywność z przeciętnej na niską w obu mierzonych zakresach egzaminacyjnych: części 

humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. W polityce oświatowej gminy NI można 
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wykorzystać potencjał szkoły, którą przedstawia elipsa zielona i zastanowić się nad 

problemami gimnazjum „niebieskiego”. 

PRZYKŁAD II.               Przykład różnej polityki oświatowej związanej z siatką szkół.  

Gmina NT: decyl pod względem ludności: 10, decyl pod względem dochodów: 8, 

funkcjonalny typ gminy: Miasta poza obszarami aglomeracji . 

Gmina ZA: decyl pod względem ludności: 10, decyl pod względem dochodów: 10, 

funkcjonalny typ gminy: Miasta poza obszarami aglomeracji . 

W miastach powiatowych ZA i NT można zauważyć różne  podejście do struktury szkolnictwa 

gimnazjalnego. Oba miasta liczą ok. 30 tys. mieszkańców. W mieście ZA uczniowie 

uczęszczają do 8 gimnazjów, które są silnie zróżnicowane. Szkoły w mieście ZA mają wyższą 

efektywność i wyniki z przedmiotów humanistycznych niż matematyczno-przyrodniczych. 

W mieście NT uczniowie mają wybór pomiędzy dwoma gimnazjami, posiadającymi zbliżoną 

efektywność i wyniki egzaminacyjne z obu części egzaminu gimnazjalnego.  Oba powiaty 

bezpośrednio ze sobą sąsiadują. 

Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna 

  

Miasto ZA 

  

Miasto NT 
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Interesujące może być porównanie dokumentów opisujących politykę oświatową obu miast 

oraz postawienie pytań: czy duża liczba małych gimnazjów w mieście ZA wynika ze strategii 

edukacyjnej, czy jest niezamierzona oraz w jaki sposób tak silne zróżnicowanie szkół sprzyja 

wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży? 

PRZYKŁAD III.   Segregacja uczniów ze względu na wyniki po szkole podstawowej w gminie GM 

Gmina GM: decyl pod względem ludności: 10 , decyl pod względem dochodów: 10, 

funkcjonalny typ gminy: Gminy w ramach aglomeracji. 

Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna 

  

Lata 2010-2012 

  

Lata 2006-2008 

Na podstawie wykresów można zauważyć, że w gminie GM szkoły „podzieliły” między siebie 

uczniów w zależności od potencjału, czyli wyników ze sprawdzianu. W latach 2006-2008 

gimnazja „niebieskie” i „żółte” miały wyniki egzaminacyjne oraz efektywność porównywalną 

W latach 2010-2012 szkoły mają podobną efektywność z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, z przedmiotów humanistycznych gimnazjum „fioletowe” ma wyższą 

efektywność niż gimnazjum „żółte”. 
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Różnice w wynikach egzaminacyjnych trzech gimnazjów są prawdopodobnie spowodowane 

przyjmowaniem do szkół uczniów różniących się wynikami ze sprawdzianu. 

Do szkoły „różowej” są przyjmowani uczniowie o wysokich wynikach ze sprawdzianu, do 

szkoły „żółtej” o średnich wynikach, do szkoły „fioletowej” o najniższych. W tym przypadku 

można postawić następujące pytania:  

Czy taka selekcja powinna wystąpić już na poziomie gimnazjum? 

Czy rzeczywiście organy prowadzące nie mają wpływu na działania segregacyjne szkół bo, jak 

często podkreślają, to uczeń i rodzic wybierają szkołę? 

Czy konsekwentne przestrzeganie rejonizacji mogłoby wpłynąć na zmianę tej sytuacji? 

Czy taka selekcja jest zamierzona? 

Czy jest to świadomie prowadzona polityka oświatowa i do realizacji jakich celów zmierza, 

jakie efekty zamierza osiągnąć? 

 

 

PRZYKŁAD IV. 

Gmina K: decyl pod względem ludności: 10, decyl pod względem dochodów: 10, 

funkcjonalny typ gminy: Miasta na prawach powiatu. 

Do gimnazjum z roku na rok uczęszcza coraz mniej uczniów. W roku 2002 egzamin 

gimnazjalny zdawało 271 osób, a w roku 2012 do egzaminu przystąpiło 60 uczniów. 

Wskaźniki egzaminacyjne ukazują, coraz wyższą efektywność mierzoną EWD, zarówno 

z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno-przyrodniczych. Wzrost efektywności 

przyczynił się do podwyższenia wyników egzaminacyjnych w części humanistycznej . 

Z części matematyczno-przyrodniczej szkoła osiąga stale wyniki średnie lub trochę powyżej 

średnich.  
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Wykresy za lata 2006-2012 

Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza 
1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 

egzaminacyjnych z lat 2010-2012. 
     Liczba zdających: 188. 

2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2009-2011. 
     Liczba zdających: 223. 

3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2008-2010. 
     Liczba zdających: 312. 

4. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2007-2009. 
     Liczba zdających: 375. 

5. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 
     Liczba zdających: 469. 

 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2010-2012. 
     Liczba zdających: 188. 

2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2009-2011. 
     Liczba zdających: 223. 

3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2008-2010. 
     Liczba zdających: 312. 

4. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2007-2009. 
     Liczba zdających: 375. 

5. Wskaźniki obliczone na podstawie danych 
egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 
     Liczba zdających: 469. 

 

  

 

Z odczytu miary EWD widać coraz bardziej skuteczną pracę szkoły przy równocześnie silnie 

malejącej liczbie uczniów (w latach 2006-2008 szkołę tę ukończyło ~470 uczniów, w latach 

2009-2011 ukończyło 223). 

Przyczyny zmniejszającej się liczby uczniów mogą być różne, w każdym razie powinny 

zmotywować JST do przemyślanych działań związanych z tzw. „niżem demograficznym”, czyli 

jak zmieniać sieć szkół na terenie działania JST, aby nie niszczyć wypracowanego przez lata 

w szkołach potencjału? 
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PRZYKŁAD V.      Zróżnicowanie szkół w mieście gminnym H 

Gmina H: decyl pod względem ludności: 9, decyl pod względem dochodów: 6, 

funkcjonalny typ gminy: Miasta poza obszarami aglomeracji . 

W mieście gminnym H młodzież uczęszcza do 4 gimnazjów. W każdym uczy się 

porównywalna liczba uczniów. Trzy szkoły osiągają wyniki egzaminacyjne poniżej średniej, 

jedna szkoła – zielona, ma wyniki zdecydowanie wyższe. Jeżeli spojrzeć na wyniki szkół 

w latach 2006-2012 to ten układ szkół wydaje się stabilny. Wyższe wyniki w szkole 

przedstawionej zieloną elipsą są przypuszczalnie wynikiem naboru uczniów z większymi 

możliwościami, wyższym potencjałem. 

Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna 

  

Lata 2010-2012 

  

Lata 2006-2008 

W zielonej szkole nie obowiązuje rejon szkolny, szkoła tworzy zespół z liceum. Często tego 

typu gimnazja osiągają wysokie wyniki uwarunkowane możliwościami uczniów, nie zawsze 

intensywną pracą przez okres nauki w szkole. 
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Pytanie, które możemy zadać: czy szkoła „zielona” może być wzorem dla innych szkół 

w gminie? Czy młodzież w pozostałych szkołach ma  takie same możliwości osiągania 

wysokich wyników egzaminacyjnych?  

 

PRZYKŁAD VI.        Niski poziom szkół w gminie DT 

Gmina DT: decyl pod względem ludności: 9, decyl pod względem dochodów: 4, 

funkcjonalny typ gminy: Gminy mieszane rolnicze.  

W gminie pracują trzy gimnazja, które przez lata osiągają niskie wyniki z egzaminów 

gimnazjalnych. Porównując lata 2006-2008 z latami 2010-2012 można zauważyć niższą 

efektywność i wyniki w szkole „różowej”, szczególnie z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, oraz podwyższenie efektywności szkoły „fioletowej” z części humanistycznej.   

Część matematyczno-przyrodnicza Część humanistyczna 

  

Lata 2010-2012 

  

Lata 2006-2008 

Można się zastanawiać, jakie realne do wykonania zadania można postawić  przed szkołami 

w gminie DT. Być może dla gimnazjum „różowego” i „żółtego” będzie to przeciętna 

efektywność, a dla szkoły opisanej fioletową elipsą to bardziej efektywna praca 

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
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Szkoły maturalne 

Edukacyjna wartość dodana (EWD) dla szkół maturalnych jest publikowana od 2010 roku. 

Początkowo, w 2010 roku były to jednoroczne wskaźniki dla języka polskiego i matematyki. 

W roku 2011 zebrano wyniki egzaminacyjne z lat 2010 i 2011 oraz przedstawiono trzy 

wskaźniki egzaminacyjne: przedmioty humanistyczne, przedmioty matematyczno-

przyrodnicze i matematyka. W sesji egzaminacyjnej 2011/2012 zdecydowano się na 

prezentację trzyletnich wartości z lat 2010-2012, równocześnie prezentując cztery parametry 

dla szkoły: z języka polskiego, matematyki, przedmiotów humanistycznych i przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych. Wskaźniki maturalne EWD są podawane w formie graficznej, 

podobnie jak dla szkół gimnazjalnych. 

W tabeli przedstawiono wielkości EWD z matematyki, dla kolejnych cykli: 2010, 2010-2011, 

2010-2012. Matematyka była tym przedmiotem, który występował w obliczeniach 

edukacyjnej wielkości dodanej przez wszystkie kolejne lata. 

Tabela 8. Wskaźniki maturalne - matematyka 

  

 

W Technikum Rolniczym w kolejnych 

sesjach egzaminacyjnych wyniki 

z matematyki są stabilne. 

Maturzyści z matematyki osiągają średnią 

efektywność oraz przeciętne wyniki 

egzaminacyjne. 

Elipsy różnią się wielkością, która zależy od 

liczby zdających. Im większa liczba 

zdających tym mniejsza elipsa. 

 

2010-2012 2010-2011 

2010 

81 zdających 
49 zdających 

25 zdających 
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Więcej informacji o edukacyjnej wielkości dodanej dla szkół maturalnych można przeczytać 

na stronie Projektu EWD:  http://matura.ewd.edu.pl/ . 

Przykłady wykorzystania EWD jako miary edukacyjnej dostarczającej informacji o szkołach 

maturalnych 

PRZYKŁAD A. 

Powiat Z: kwartyl pod względem ludności: 2, kwartyl pod względem dochodów: 3, 

funkcjonalny typ powiatu: Powiat ziemski. 

Zespół Szkół Hotelarsko-Ekonomicznych w mieście Z.  

Wszystkie technika przedstawione w Przykładzie A znajdują się w jednym budynku, 

w szkołach uczy ta sama kadra pedagogiczna, praktycznie technika można traktować jako 

klasy w zespole szkół. Należy zauważyć, że klasy (szkoły), znacznie różnią się liczbą uczniów, 

może to wpływać na precyzję porównywani wskaźników edukacyjnych. 

Przedmioty humanistyczne (2010-2012) Język polski (2010-2012) 

  

Tabela 9. Liczba zdających przedmioty humanistyczne w Zespole Szkół Hotelarsko-Ekonomicznym 

      Technikum 
Hotelarskie 

     Technikum 
Ekonomiczne 

     Technikum 
Handlowe 

     Technikum 
Gastronomiczne 

przedmiot łącznie 
poziom 
rozszerzony 

łącznie 
poziom 
rozszerzony 

łącznie 
poziom 
rozszerzony 

łącznie 
poziom 
rozszerzony 

j. polski 332 15 146 3 53 1 93 2 

historia 9 1 4 1 2 0 3 0 

WOS 27 8 13 2 7 0 5 0 

Wyniki maturalne z części humanistycznej zdecydowanie zależą od rezultatów maturalnych 

z języka polskiego, ukazują to praktycznie nie różniące się elipsy na obu rysunkach powyżej.  

Najwięcej maturzystów jest w Technikum Hotelarskim, gdzie osiągane są wysokie wyniki 

http://matura.ewd.edu.pl/
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egzaminacyjne i ponadprzeciętna efektywność. Technikum Handlowe i Gastronomiczne mają 

porównywalne wyniki i miary EWD, są szkołami o średnich wynikach i przeciętnej 

efektywności.  

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

(2010-2012) 
Matematyka (2010-2012) 

  

 
 

Tabela 10. Liczba zdających przedmioty matematyczno-przyrodnicze w Zespole Szkół Hotelarsko-
Ekonomicznym 

      Technikum 

Hotelarskie 

     Technikum 

Ekonomiczne 

     Technikum 

Handlowe 

     Technikum 

Gastronomiczne 

przedmiot łącznie 
poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 

matematyka 333 5 146 35 53 3 93 1 

biologia 56 4 18 1 4 0 21 1 

chemia 2 0 1 0 1 0 3 1 

fizyka 4 0 7 2 1 0 0 0 

geografia 153 33 41 7 14 0 12 2 

informatyka 0 0 3 2 0 0 0 0 

Wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych są zdecydowanym odbiciem wyników 

z matematyki. Jednak część matematyczno-przyrodnicza pokazała inne oblicza szkół. 

Technikum Ekonomiczne ma zdecydowanie najwyższe wyniki egzaminacyjne, oraz wysoką 

efektywność mierzoną wskaźnikiem EWD. Wydaję się to logiczne, ekonomistom potrzebna 

jest wiedza matematyczna. W Technikum Ekonomicznym 1/4 maturzystów zdaje 

matematykę na poziomie rozszerzonym. 

Wysokie wyniki osiąga też Technikum Hotelarskie, w którym połowa maturzystów zdaję 

na maturze dodatkowo egzamin z geografii.  
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Technikum Handlowe ma przeciętne wyniki egzaminacyjne z matematyki i ponad przeciętną 

efektywność, najniższe wyniki i efektywność występuje w  Technikum Gastronomicznym.  

Organy prowadzące często postrzegają zespoły szkół jako całość, dla komisji egzaminacyjnej 

jednostką organizacyjną jest szkoła. Daje to możliwość spojrzenia na każdą ze szkól  w zespole 

oddzielnie, zauważenia specyfiki danej szkoły na przykład potencjału uczęszczającej 

młodzieży, osiągnięć egzaminacyjnych. Rady pedagogiczne mają możliwość dostosowania 

odpowiednich metod pracy do możliwości uczęszczającej do danej szkoły młodzieży.  

 

 

PRZYKŁAD B. 

Powiat P: kwartyl pod względem ludności: 4, kwartyl pod względem dochodów: 2, 

funkcjonalny typ powiatu: Powiat grodzki. 

W mieście powiatowym P działa osiem Liceów Ogólnokształcących, w tym cztery 

samodzielne placówki i cztery w zespołach szkół. Wyniki z języka polskiego i matematyki 

pokazują pewne nie zmieniające się w czasie prawidłowości. Cztery Licea Ogólnokształcące 

działające samodzielnie są dużymi szkołami (małe elipsy) mają wysokie wyniki z języka 

polskiego i wysoką efektywność mierzoną wskaźnikiem EWD.  Licea w Zespołach Szkół są 

mniejszymi szkołami (większe elipsy), osiągają niższe wyniki egzaminacyjne i maja niższą 

efektywność. Wskaźniki maturalne z matematyki wyglądają inaczej. Samodzielne Liceum AA, 

ma niskie wyniki maturalne oraz niską efektywność mierzoną wskaźnikiem EWD zarówno w  

2010 r. jak i w latach 2010-2012. 

Język polski Matematyka 

  

Lata 2010-2012 

LO AA 

LO AA 
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Język polski Matematyka 

  

Rok 2010 

Można domniemywać, że Liceum AA jest szkołą o profilu humanistycznym, gdzie uczniowie 

zdają dodatkowo przede wszystkim przedmioty humanistyczne. 

Tabela 11. Przedmioty zdawane w Liceum Ogólnokształcącym AA 

     Liceum Ogólnokształcące AA 

przedmiot łącznie poziom rozszerzony 

j. polski 621 53 

historia 43 6 

WOS 164 29 

matematyka 621 48 

biologia 135 54 

chemia 132 51 

fizyka 50 2 

geografia 175 51 

informatyka 4 0 

Przyglądnijmy się Liceum Ogólnokształcącemu AA, jakie przedmioty i na jakim poziomie są 

zdawane w tej szkole. 

Język polski na poziomie rozszerzonym, przez trzy sesje egzaminacyjne, zdawały 53 osoby 

(porównywalny odsetek jak w całej Polsce), historię 43 osoby na 621 zdających i tylko 6 na 

poziomie rozszerzonym. Prawie 1/4 abiturientów zdawało na maturze jako przedmiot 

dodatkowy  WOS, ale na poziomie rozszerzonym zaledwie 29 osób. 

Spójrzmy na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Matematykę na poziomie 

rozszerzonym zdawała porównywalna liczba osób jak język polski. Biologię i chemię na 

maturze zdawała  ponad 1/5 maturzystów, a geografia była najbardziej popularnym 

LO AA 

LO AA 



36 
 

Anna Rappe, Możliwości wykorzystania wskaźników egzaminacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego  

 

 

przedmiotem egzaminacyjnym. Na podstawie zdawanych przedmiotów maturalnych trudno 

nazwać Liceum AA szkołą o profilu humanistycznym.  

Liceum  Ogólnokształcące AA to szkoła, która ma problemy z nauczaniem  matematyki.  

Informacja, która może być interesująca dla organów prowadzących: jakie działania można 

podjąć, aby pomóc Liceum Ogólnokształcącemu AA w skuteczniejszym nauczaniu 

matematyki?  

 

PRZYKŁAD C. 

Powiat KK: kwartyl pod względem ludności: 4, kwartyl pod względem dochodów: 4, 

funkcjonalny typ powiatu: Powiat grodzki. 

W dużym mieście wojewódzkim działają cztery Technika Ekonomiczne. 

  

Rok 2010 Lata 2010-2012 

Porównując wyniki z matematyki z roku 2010 i z trzech lat 2010-2012 można dostrzec 

różnicowanie się szkół. Szkoła, którą prezentuje różowa elipsa w ciągu trzech lat podwyższyła 

efektywność oraz  wyniki egzaminu maturalnego z matematyki. Pozostałe trzy szkoły mają 

efektywność poniżej przeciętnej oraz niskie wyniki egzaminacyjne. 

      Technikum 
Ekonomiczne A 

     Technikum 
Ekonomiczne B 

     Technikum 
Ekonomiczne C 

     Technikum 
Ekonomiczne D 

przedmiot łącznie 
poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 
rozszerzony 

łącznie 
poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 
rozszerzony 

matematyka 504 45 369 18 154 5 135 4 
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W dwóch szkołach: Technikum Ekonomiczne B (fioletowa elipsa) i Technikum Ekonomiczne C 

(żółta elipsa) znacznie zmalała efektywność mierzona wskaźnikiem EWD oraz wyniki 

egzaminacyjne z matematyki, Technikum Ekonomiczne A nadal ma wysokie wyniki 

i efektywność. Może natomiast dziwić mała liczba zdających maturę z matematyki na 

poziomie rozszerzonym w Technikum Ekonomicznym A. We wszystkich miejskich szkołach 

egzamin ten zdaje ponad 20% absolwentów, w tej szkole połowę mniej ok. 9%.   

Słabe wyniki maturalne z matematyki (w Technikach Ekonomicznych B, C i D) stawiają pod 

znakiem zapytania profil opisywanych szkół, wiedza ekonomiczna przy słabej znajomości 

matematyki może stwarzać problemy dalszej edukacji oraz rozwoju zawodowego 

absolwentów. 

PRZYKŁAD D. 

Powiat XX: kwartyl pod względem ludności: 4, kwartyl pod względem dochodów: 4, 

funkcjonalny typ powiatu: Powiat grodzki. 

Cztery Technika Elektryczne działające w dużym mieście wojewódzkim XX. 

Egzamin maturalny  z matematyki podzielił Technika Elektryczne na dwie grupy:  

 mające wysokie wyniki  egzaminacyjne i wysoką efektywność mierzoną wskaźnikiem 

EWD (różowa i zielona elipsa), 

 mające niską efektywność egzaminacyjną matematyki  (fioletowa i żółta elipsa).  

 

  

Rok 2010 Lata 2010-2012 
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Tabela 12. Liczba uczniów zdających przedmioty matematyczno-przyrodnicze w Technikach 
Elektrycznych 

 

     Technikum 
Energetyczno-
Elektroniczne 

     Technikum 
Elektryczno-
Elektroniczne 

     Technikum 
Elektryczne A 

     Technikum 
Elektryczne B 

przedmiot łącznie 
poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 
łącznie 

poziom 

rozszerzony 

matematyka 338 88  284 52  209 49  135 4 

biologia 0 0 7 0 0 0 3 0 

chemia 0 0 1 0 4 1 0 0 

fizyka 18 8 4 0 17 2 0 0 

geografia 36 8 35 9 35 6 19 5 

informatyka 44 31 8 2 23 3 0 0 

 

W powyższej tabeli przedstawione są liczby zdających egzamin maturalny z przedmiotów  

matematyczno-przyrodniczych w czterech Technikach Elektrycznych. W szkole, które 

reprezentowana jest przez żółtą elipsę niewielu maturzystów zdają przedmioty na poziomie 

rozszerzonym. 

Najwyraźniej szkoła przygotowuje swoich uczniów do wykonywania zawodu, dlatego 

powinno się do pełnego oglądu szkoły (żółta elipsa) poznać wyniki egzaminów zawodowych. 

W Technikum „fioletowym” jedna czwarta maturzystów zdaje matematykę na poziomie 

rozszerzonym, wyniki egzaminacyjne z tego przedmiotu są przeciętne. Przy dość dużej liczbie 

zdających matematykę jako przedmiot dodatkowy, co oznacza na poziomie rozszerzonym, 

może zastanawiać niska efektywność z tego przedmiotu. 

Szkoły posiadające wysoką efektywność i wysokie wyniki maturalne z matematyki (elipsa 

różowa i zielona) mają porównywalne wyniki egzaminacyjne oraz taki sam wskaźnik EWD. 

Może jedynie zastanawiać niewielka liczba zdających maturę z fizyki, ale to problem 

ogólnopolski w technikach. 

Przydatną dla samorządu informacją mogą być przyczyny tak s ilnego zróżnicowania 

efektywności pracy z matematyki, mierzonej wskaźnikiem EWD, w szkołach tego samego 

typu – Technikach Elektrycznych, działających w tej samej miejscowości. 
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VI. Uwagi końcowe 

„W każdej jednostce samorządu terytorialnego oświata jest jednym  

z najważniejszych celów działania i  obszarem wydatkowania największych środków. 

(…) Naszym celem jest oświata, która stanie się motorem napędowym naszych 

społeczności lokalnych.” 

Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania 
Samorządowy Kongres Oświaty 
Warszawa, 26-27 września 2012 r. 

 

Jednym z powodów wzrostu zainteresowania wynika mi egzaminacyjnymi jest zapis 

w ustawie o systemie oświaty [art. 5a, ust.4 ustawy o systemie oświaty].  

Przepis ten wprowadza obowiązek po stronie organu wykonawczego (wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta) przedstawienia organowi stanowiącemu informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego. 

Natomiast organ stanowiący ma prawo zarówno zażądać przedstawienia takiej informacji 

przez organ wykonawczy jak i zadawać pytania w tym zakresie. 

Dostępne na stronie Projektu EWD prezentacje trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla 

gimnazjum, liceum i technikum są coraz lepszym narzędziem do opisu pracy szkoły, 

informacji o obszarach do udoskonalenia lub zmiany. Informacje o szkole wskazują na 

możliwe problemy, ale nie pokazują działań, które należy podjąć. Żadna z dostępnych 

informacji o szkole nie zastąpi dokładnej analizy wewnątrz szkoły oraz rozmowy z Radą 

Pedagogiczną i dyrektorem placówki. 

Przytoczone przykłady ukazały, w jaki sposób można wykorzystać wskaźniki EWD do opisu 

kondycji lokalnej oświaty, również procesów w niej zachodzących. 

Informacja, uzyskana dzięki wskaźnikom EWD może być podstawą do podejmowania decyzji 

dotyczących funkcjonowania szkół. Wskaźniki EWD należy rozpatrywać równolegle z innymi 

wskaźnikami oświatowymi. 

Miara edukacyjna EWD może być użyteczna zarówno na etapie planowania działań 

w strategiach oświatowych, jak i na etapie monitorowania ich skuteczności.  

Największą siłą EWD w stosunku do średnich wyników testów jest uwzględnienie wiedzy 

uczniów w chwili rozpoczęcia nauki (…). Nie ma bowiem wątpliwości, że wiedza, z jaką 

dziecko przychodzi do szkoły ma istotne znaczenie dla uzyskiwanych wyników. Dlatego też 

liczne badania wskazują na zależność wyników uczniów od statusu ekonomiczno-społecznego 

(SES) ich rodziców. Trudno oceniać szkołę jako bardzo dobrą tylko na podstawie wyników 

testów, jeżeli wiemy, że większość jej uczniów pochodzi z dobrze wykształconych rodzin. 
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Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych nie uwzględniają ani SES ucznia, ani umiejętności 

ucznia na zakończenie poprzedniego etapu kształcenia30.  

Rekomendacje 

 Nie należy porównywać surowych wyników egzaminacyjnych pomiędzy latami . 

 Porównywanie szkół ze względu na średni wynik egzaminacyjny, w danej sesji 

egzaminacyjnej, bez uwzględnienia liczebności i zróżnicowania wyników wewnątrz 

szkoły, prowadzi do przeceniania różnic między szkołami. 

 Komunikowanie wyników na skali staninowej, która jest krótka ma tylko 9 pozycji, nie 

można uznać za wystarczająco precyzyjną metodę pozwalającą rozróżniać szkoły 

między sobą. 

 Wyniki egzaminacyjne powinny służyć zrozumieniu procesów zachodzących 

w szkołach a nie tworzeniu rankingów.  

 O efektywności szkoły lepiej mówić na podstawie wieloletniego oglądu wskaźników 

EWD, nie należy dążyć do tego, żeby szkołę przypisać do określonej kategorii . 

 Szkoła powinna dążyć do uzyskania przynajmniej przeciętnej efektywności  niezależnie 

od środowiska, w którym pracuje. 

 Użycie wielu wskaźników edukacyjnych daje możliwość bardziej precyzyjnego opisu 

procesów zachodzących w szkole. 

 

Dodatkowe informacje o wykorzystaniu wskaźników EWD w lokalnej polityce oświatowej 

można znaleźć na stronie Projektu EWD: 

http://ewd.edu.pl/ewd-dla-organow-prowadzacych/ [dostęp: 27 listopada 2012] 

 J. Herczyński, A. Borek, E. Stożek, Ocena potrzeb szkoły na podstawie osiągnięć uczniów 
oraz wyników ewaluacji zewnętrznej. [w:] Biblioteczka Samorządowca - tom 3. 
Finansowanie oświaty, Warszawa 2012, rozdział 5, s.173-232. 

 E. Stożek, Wykorzystanie trzyletnich wskaźników EWD do zarządzania lokalną oświatą.  
[w:] Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego. Materiały szkoleniowe dla 
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ORE 2012, s.87-93 

 A. Rappe, Nowa miara edukacyjna EWD. Materiały dla jednostek samorządu 
terytorialnego (2010). 
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