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Studium przypadku 

Gimnazjum S 



Ćwiczenie 1.  Opisz gimnazjum 

Przykładowe opisy: 

• W części humanistycznej EWD trzyletnie i wynik są na poziomie przeciętnym 

dla całego kraju 

•W części matematyczno-przyrodniczej wyniki egzaminacyjne oraz EWD są 

poniżej przeciętnej. 



Przykładowe pytania/problemy do zbadania 

• Jak wytłumaczyć niską wartość EWD i wyniku w części 

matematyczno-przyrodniczej? 

• Czy pozycja szkoły w części humanistycznej jest 

powodem do niepokoju? 



Ćwiczenie 2.  Opisz dynamikę wskaźników EWD 

Przykładowe opisy: 

W części humanistycznej obserwujemy 

wzrost wyników egzaminacyjnych przy 

stałej wartości EWD 

Przykładowe opisy: 

W części mat.-przyr. obserwujemy 

spadek EWD przy stałym poziomie 

wyników egzaminacyjnych 



Przykładowe wyjaśnienia  

dynamiki wskaźników 

• Szkoła przyjmuje uczniów o coraz wyższych wynikach 

na sprawdzianie 

• Praca zespołu matematyczno-przyrodniczego jest 

niestabilna 

 



Ćwiczenie 3.1   

W roku 2007 widać proces 

selekcji do klas związany z 

wynikiem sprawdzianu – 

pierwsze klasy otrzymują 

najlepszych uczniów, odległe 

- najgorszych 

W roku 2008 nie widać 

procesu selekcji do klas 

związanego z wynikiem 

sprawdzianu 



Ćwiczenie 3.2 



Ćwiczenie 3.3 



Spostrzeżenia po analizie 
• Na podstawie wyników trzyletnich EWD możemy uznać szkołę ze przeciętną 

pod względem wskaźników humanistycznych, i poniżej przeciętną 

 w zakresie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych 
 

• Dynamika trzyletnich wskaźników EWD wskazuje na wzrost wyników  

w części humanistycznej i spadek EWD w części matematyczno-

przyrodniczej 
 

• W szkole widzimy powtarzający się wzór jeśli chodzi o nauczanie  

w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych. Klasy A i B mają przeciętne 

EWD, pozostałe klasy natomiast mają w dwóch następujących po sobie 

latach niskie EWD. 
 

• Istnieje problem z nauczaniem uczniów o potencjale średnim i wysoki  

w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
 

• Należy sprawdzić sposób doboru klas do zespołów nauczycielskich  

w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 



Wymaganie Pytania do szkoły (lub do zbadania) na podstawie poczynionych obserwacji  

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu 
 i egzaminów.  

Czy w szkole dokonuje się analizy wyników? Czy zaobserwowano problem związany z nauczaniem przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych 

1.2. Uczący się nabywają wiadomości 
 i umiejętności.  

Czy w szkole analizuje się i interpretuje wskaźniki EWD 

1.3. Uczący się są aktywni.  

1.4. Respektowane są normy społeczne.  

2.1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki.  
Czy szkoła posiada koncepcję pracy z młodzieżą o zróżnicowanych umiejętnościach i wiedzy wyniesionej ze 
szkoły podstawowej? 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację 
podstawy programowej.  

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter 
zorganizowany.  

Czy w szkole istnieje dostosowanie poziomu nauczania do wiedzy i umiejętności uczniów, wyniesionych w 
szkole podstawowej? 

2.4. Procesy edukacyjne są efektem 
współdziałania nauczycieli.  

Czy nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych współpracują ze sobą w procesie nauczania? 

2.5. Kształtuje się postawy uczących się.  

2.6. Prowadzone są działania służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych.  

Czy prowadzone są działania rozwijające młodzież zdolną i najzdolniejszą? 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na 
rzecz wzajemnego rozwoju.  

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach 
absolwentów.  

3.3. Promowana jest wartość edukacji.  

3.4. Rodzice są partnerami szkoły.  

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.  

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór 
pedagogiczny.  

Czy dyrektor szkoły ma świadomość problemów związanych z nauczaniem przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych? Jakie są jego interpretacje tej sytuacji? Czy posiada koncepcję poprawy sytuacji w tym 
zakresie? 

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki 
lokalowe   i wyposażenie.  



Studium przypadku 

Gimnazjum Z 



Ćwiczenie 1.  Opisz gimnazjum 

Uczniowie w Gimnazjum_Z osiągają niskie wyniki egzaminacyjne z obu części 

egzaminu. 

 

Efektywność mierzona EWD jest niska, szczególnie z części humanistycznej. 

 



Przykładowe pytania/problemy do zbadania 

• Jak wytłumaczyć tak niskie wyniki egzaminacyjne  

i niską efektywność w Gimnazjum_Z ? 

• Dlaczego szkoła pracująca w dobrych warunkach,  

w której klasy liczą poniżej 25 uczniów osiąga wyniki 

poniżej możliwości swoich wychowanków? 

• Jak metoda EWD może pomóc znaleźć prawdopodobne 

przyczyny niskich wyników i niskiego wkładu pracy w 

wyniki uczniów? 



Ćwiczenie 2.  Opisz dynamikę wskaźników EWD 

Przykładowe opisy: 

•W obu częściach egzaminu gimnazjalnego zarówno wyniki jak i efektywność 

są coraz niższe 

•Szkoła zmierza od pozycji neutralnej  w stronę „szkół wymagających pomocy” 

•Silniejsza dynamika „w dół” występuje w części humanistycznej. 



Przykładowe wyjaśnienia  

dynamiki wskaźników 

• Szkoła przyjmuje uczniów z dwóch szkół podstawowych 

SP_P, SP_O  

• Różna efektywności pracy z uczniem z dwóch szkół 

podstawowych  

• Metody pracy w szkołach podstawowych są inne od 

metod pracy przyjętych w Gimnazum_Z 

• Organizacja pracy szkoły nie służy osiąganiu 

zadawalających absolwentów jednej z SP 



3.1 EWD  z obu części egzaminu gimnazjalnego  

w latach 2011, 2010 i 2009 

Gimnazjum_Z 

G r u p a  L i c z e b n o ś ć  
E W D  
G H  

E W D  
G M P  

E W D  G H  
p r z e d z i a ł  
u f n o ś c i  

E W D  G M P  
p r z e d z i a ł  
u f n o ś c i  

Ś r e d n i a  
G H  

Ś r e d n i a  
G M P  

Ś r e d n i a  G H  
s k a l a  
s t a n i n o w a  

Ś r e d n i a  
G M P  
s k a l a  
s t a n i n o w a  

Absolwenci 
2011  
(2008 - 2011) 

46 -4,7 -1,8 
(-6,5;  

-2,9) 

(-3,2;  

-0,4) 
20,3 21,8 3 (niski) 

4 (niżej 

średni) 

Absolwenci 
2010  
(2007 - 2010) 

45 -1,2 -1,2 
(-3,0; 

0,6) 

(-2,8; 

0,4) 
28,0 21,2 

4 (niżej 

średni) 

4 (niżej 

średni) 

Absolwenci 
2009 (2006 - 
2009) 

30 -0,7 -0,4 
(-2,6; 

1,1) 

(-3,5; 

2,6) 
30,4 25,2 

4 (niżej 

średni) 
5 (średni) 

 



Ćwiczenie 3.2.a   

Uczniowie ze szkoły SP_O 

osiągają wyższe wyniki na 

sprawdzianie 



Ćwiczenie 3.2.b 

Część humanistyczna 

W części humanistycznej zaznacza się coraz silniejsze zróżnicowanie 

efektywności na niekorzyść szkoły SP_O   



Ćwiczenie 3.2.b i c 

Część matematyczno-przyrodnicza 

W części matematyczno-przyrodniczej stała słaba efektywność pracy 

 z uczniami szkoły SP_O .  



Spostrzeżenia po analizie 

• Szkoła osiąga coraz niższe wyniki egzaminacyjne  

i pracuje z coraz niższą efektywnością 

• Dynamika trzyletnich wskaźników EWD z obu części egzaminu 

wskazuje zmierzanie szkoły w stronę „szkół wymagających pomocy” 

• W szkole występuje silne zróżnicowanie w pracy z uczniami 

przychodzącymi z dwóch szkół SP_P i SP_O 

• Uczniowie z SP_O osiągają zdecydowanie wyniki poniżej ich 

możliwości (wg potencjału po sprawdzianie) zarówno w części 

humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej 

W części mat-przyr niska efektywność jest stała od 3 lat  



Wymaganie Pytania do szkoły (lub do zbadania) na podstawie poczynionych obserwacji  

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu 
 i egzaminów.  

 
Czy w szkole analizuje się wyniki z podziałem na grupy  (jakie grupy)?  
Według  jakich kryteriów analizowane  są wyniki po egzaminie? 
Czy w analizach wykorzystuje się wskaźniki EWD trzyletnie? 
Czy w szkole stosuje się analizy z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus? 
 

1.2. Uczący się nabywają wiadomości 
 i umiejętności.  

Czy wiadomości z części matematyczno –przyrodniczej umożliwiają dalszą  efektywną naukę w szkołach 
maturalnych? 

1.3. Uczący się są aktywni.  

1.4. Respektowane są normy społeczne.  
Czy  uczniowie  z  SP_O  są  w szkole odpowiednio traktowani? 
Czy przestrzegane są  normy społeczne między uczniami z SP_O i SP_P? 

2.1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki.  

Czy w koncepcji szkoły uwzględniono problemy wynikające  z  uczęszczaniem do gimnazjum młodzieży  
z 2 różnych szkół podstawowych? 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację 
podstawy programowej.  

Czy uczniowie z SP_O realizują podstawę programową z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych? 

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter 
zorganizowany.  

2.4. Procesy edukacyjne są efektem 
współdziałania nauczycieli.  

2.5. Kształtuje się postawy uczących się.  Czy jednakowo są kształtowane postawy  uczniów z obu SP? 

2.6. Prowadzone są działania służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych.  

Jak są wyrównywane szanse edukacyjne, czy brany jest pod uwagę dojazd uczniów do szkoły? 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na 
rzecz wzajemnego rozwoju.  

Czy wykorzystywany jest potencjał nauczycieli obu szkół podstawowych? 
Czy nauczyciele SP_O wiedzą o problemach w gimnazjum swoich  wychowanków? 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach 
absolwentów.  

3.3. Promowana jest wartość edukacji.  

3.4. Rodzice są partnerami szkoły.  

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.  

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór 
pedagogiczny.  

Czy wewnętrzny nadzór  pedagogiczny  wie o problemach uczniów  z SP_O? 
Jak sobie radzi z tymi problemami? 

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki 



Studium przypadku 

Gimnazjum D 



Przykładowy opis 

• szkoła uzyskuje niskie wyniki egzaminacyjne przy niskiej 

efektywności w obu częściach egzaminu gimnazjalnego 

• szkoła wymaga wsparcia i działań zmierzających ku 

poprawie efektywności nauczania  

 

Ćwiczenie 1.  Opisz gimnazjum 



Część humanistyczna: 

w latach 2009-2011 nastąpiło 

‘zatrzymanie tendencji 

spadkowej’. Szkoła nadal ma 

niską efektywność. 

Ćwiczenie 2.  Opisz gimnazjum – dynamika wskaźników 



• Część matematyczno-

przyrodnicza:  

sytuacja szkoły stabilna, 

szkołą uzyskuje niskie 

wyniki egzaminacyjne 

przy niskim EWD (szkoła 

wymagająca pomocy). 

 

Ćwiczenie 2.  Opisz gimnazjum – dynamika wskaźników 



Efektywność GH w roku 2011 jest zdecydowanie wyższa. 

W 2010 roku obserwujemy  silne zróżnicowanie EWD w klasach 

Ćwiczenie 3.1 Klasy   



Efektywność GMP w roku 2011 jest porównywalna z rokiem 2010, nadal 
poniżej przeciętnej – w roku 2011 silniejsze zróżnicowanie  między klasami 

Ćwiczenie 3.1 Klasy   



W której części egzaminu można zauważyć silniejsze  

zróżnicowanie w efektywności pracy z uczniem  

z dysleksją i bez dysleksji? Część 

humanistyczna 

Ćwiczenie 3.2   



W której części egzaminu można zauważyć silniejsze  

zróżnicowanie w efektywności pracy z uczniem  

z dysleksją i bez dysleksji? Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Ćwiczenie 3.2   



Spostrzeżenia 

• W 2011 roku szkoła odnotowała wyższą efektywność 

nauczania zarówno w zakresie przedmiotów 

humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych 

• Problemem szkoły jest bardzo niska efektywność pracy 

 z uczniem dyslektycznym. 



Wymaganie Pytania do szkoły (lub do zbadania) na podstawie poczynionych obserwacji  

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu 
 i egzaminów.  

Czy szkoła przeprowadza diagnozę wyników z podziałem na różne grupy? 

1.2. Uczący się nabywają wiadomości 
 i umiejętności.  

Czy szkoła uświadamia sobie problem uczniów dyslektycznych? 

1.3. Uczący się są aktywni.  

1.4. Respektowane są normy społeczne.  

2.1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki.  

Jak w koncepcji pracy szkoły uwzględnia  się pracę z uczniem o specjalnych potrzebach (dyslektykiem)? 
 

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację 
podstawy programowej.  

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter 
zorganizowany.  

2.4. Procesy edukacyjne są efektem 
współdziałania nauczycieli.  

2.5. Kształtuje się postawy uczących się.  

2.6. Prowadzone są działania służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych.  

Czy w szkole prowadzone są profesjonalne zajęcia z uczniami z problemami  dyslektycznymi? 

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na 
rzecz wzajemnego rozwoju.  

Czy współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zajmuje odpowiednie miejsce w pracy szkoły? 

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach 
absolwentów.  

3.3. Promowana jest wartość edukacji.  

3.4. Rodzice są partnerami szkoły.  

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.  

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór 
pedagogiczny.  

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki 
lokalowe   i wyposażenie.  



Studium przypadku 

Gimnazjum J 



Ćwiczenie 1.  Opisz gimnazjum 

Przykładowe opisy: 

• niska efektywność w części humanistycznej przy niskim wyniku 

egzaminacyjnym  

• przeciętna efektywność w części matematyczno-przyrodniczej przy wyniku 

egzaminacyjnym poniżej średniej 

• niższa efektywność w zakresie przedmiotów humanistycznych 

• niepokoi duża różnica w efektywności nauczania: EWD GH jest duże niższe 

niż EWD GMP 



Przykładowe pytania/problemy do zbadania 

• Jak wytłumaczyć niską wartość EWD i wyniku egzaminu 

w części humanistycznej? 

• Czy pozycja szkoły w części humanistycznej jest 

powodem do niepokoju? 

• W jaki sposób gimnazjum powinno wykorzystać 

współpracę ze szkołą podstawową, z którą tworzy 

zespół szkół?  



Ćwiczenie 2.  Opisz gimnazjum 

Przykładowe opisy: 

• stabilne wyniki i EWD w obu częściach egzaminu gimnazjalnego 

• różna efektywność nauczania w zespole humanistycznym i przyrodniczym 



Przykładowe wyjaśnienia  

dynamiki wskaźników 

• Bardzo stabilna praca szkoły, zarówno w zakresie 

kształcenia humanistycznego, jak i matematyczno-

przyrodniczego. 

• Warto by sprawdzić, czy stabilne są również 

jednoroczne wskaźniki EWD – ich stabilność 

wskazywałaby na stabilną pracę zespołów 

przedmiotowych.  

 



Ćwiczenie 3.1  EWD 2009, 2010, 2011 



Ćwiczenie 3.2  EWD GH wg płci 



Ćwiczenie 3.2  EWD GMP wg płci 



Ćwiczenie 3.2  EWD GH wg płci 



Ćwiczenie 3.2  EWD GMP wg płci 



Ćwiczenie 3.3  Potencjał na wejściu wg płci 



Spostrzeżenia 

• Różnice w EWD GH i EWD GMP wynikają przede 

wszystkim z niższej efektywności kształcenia 

humanistycznego chłopców. 

• Grupa chłopców przychodzi już do gimnazjum z niższym 

potencjałem  niż grupa dziewcząt. 

• Ponieważ gimnazjum pozyskuje uczniów tylko z jednej 

szkoły podstawowej wskazane byłoby wzmocnienie 

pracy z chłopcami na lekcjach języka polskiego już  

w szkole podstawowej. 



Wymaganie Pytania do szkoły (lub do zbadania) na podstawie poczynionych obserwacji  

1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu 
 i egzaminów.  

Jak szkoła przeprowadza diagnozę na wejściu?  Jak wyniki diagnozy szkoła uwzględnia w planowaniu pracy? Czy 
w tej diagnozie uwzględnia się zróżnicowanie wg płci? 
Czy we wnioskach z analiz zapisane są działania związane z poprawą kształcenia humanistycznego? 

1.2. Uczący się nabywają wiadomości 
 i umiejętności.  

1.3. Uczący się są aktywni.  

1.4. Respektowane są normy społeczne.  

2.1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki.  

Jak zapisana jest w koncepcji pracy szkoły współpraca ze szkołą podstawową?  

2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację 
podstawy programowej.  

2.3. Procesy edukacyjne mają charakter 
zorganizowany.  

Jak funkcjonują wymagania szkolne (m.in. WSO)? Czy wymagania szkolne wspierają rozwój wszystkich 
uczniów? Czy wspierają rozwój umiejętności humanistycznych? 

2.4. Procesy edukacyjne są efektem 
współdziałania nauczycieli.  

Czy rady pedagogicznej szkoły podstawowej i gimnazjum pracują wspólnie?  
 

2.5. Kształtuje się postawy uczących się.  

2.6. Prowadzone są działania służące 
wyrównywaniu szans edukacyjnych.  

3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na 
rzecz wzajemnego rozwoju.  

3.2. Wykorzystywane są informacje o losach 
absolwentów.  

3.3. Promowana jest wartość edukacji.  

3.4. Rodzice są partnerami szkoły.  

4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach.  

4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór 
pedagogiczny.  

Czy plan ewaluacji wewnętrznej uwzględnia badanie efektywności w zakresie przedmiotów humanistycznych? 
Jak odbywa się planowanie pracy z uczniem? 

4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki 
lokalowe   i wyposażenie.  


