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OKE a udostępnianie danych dla szkół 

● Od strony formalnej OKE mają obowiązek 
dostarczania sprawozdań dla szkół, organów prowadzących i 

kuratoriów oświaty ze swojego obszaru działania  

– samo „sprawozdanie” nie jest już jednak doprecyzowane ani 

co do formy, ani co do zakresu 

– sprawozdania udostępniane w „serwisach dyrektorów” różnią 

się znacznie pomiędzy OKE 

● Nie istnieje formalny obowiązek 

udostępniania szkołom przez OKE 

danych na poziomie niezbędnym do 

samodzielnego prowadzenia analiz EWD 
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OKE a udostępnianie danych dla szkół c. d. 

● Mimo braku formalnego obowiązku udostępniania danych 

egzaminacyjnych ze strony OKE 

– szkoły, jak i inne podmioty związane z edukacją 

coraz częściej zgłaszają się do OKE z prośbą o udostępnienie 

danych o wynikach na poziomie uczniów 

(lub nawet zadań) 

– OKE często realizują te prośby 

● W związku z tym w naszej opinii korzystne byłoby 

wypracowanie wspólnych dla OKE standardów 
w tym zakresie 

– dla OKE – mniejsze obciążenie przygotowaniem danych 

– dla odbiorców – łatwiejsza analiza danych 
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Skąd szkoła może pobrać dane o wynikach 
egzaminacyjnych (na potrzeby analiz EWD)? 

● Zebrać samemu 

– spore obciążenie 
dla szkoły 

– podatność na 
błędy 

– brak problemów z 
autoryzacją 
dostępu do 
danych 

● Z OKE 

– małe obciążenie 
dla szkoły 

– różnorodność i 
niestabilność 
formatów danych 

– istnieją już 
mechanizmy 
autoryzacji 
dostępu do 
danych (serwisy 
dyrektorów) 

● Od zespołu EWD 

– małe obciążenie 
dla szkoły 

– jednolity i stabilny 
format danych 

– brak 
mechanizmów 
autoryzacji 
dostępu do 
danych 
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Najczęstsze kłopoty z danymi otrzymanymi z OKE 

● Sposób zapisu wyników uczniów – punkty / procenty 

– łatwa do przeoczenia różnica 

– automatyczna weryfikacja możliwa tylko w jedną stronę 

(procenty interpretowane jako punkty) 

– poważny wpływ na wyniki wszystkich analiz (nie tylko EWD) 

● Niestabilność nazw kolumn (zmiennych) 

– kolumny opisujące te same 

cechy uczniów, szkół czy wyniki tej samej części egzaminu 

są nazywane w różny sposób 

– różnice mogą się wydawać błahe, 

ale uniemożliwiają one automatyczny import danych 

(np. do Kalkulatora EWD) 
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Punkty a procenty 

● Przykład pliku z 

– wynikami egz. gimnazjalnego w procentach 

– wynikami sprawdzianu w punktach 
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Punkty a procenty – wpływ na wyniki analiz 

● Różnice w wynikach dla danych błędnie wczytanych do 

Kalkulatora EWD 

 

 

– szkoła I 
(poprawny import) 

– szkoła II 
(błędny import) 
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Niestabilność nazw kolumn 

● Warszawa 

 

● Łódź 

 

● Jaworzno 

 

● Kraków 

 

● EWD 



  

9/11 

Pole do standaryzacji 

● Wypracowanie wspólnych między OKE i w ramach OKE 

standardów nazewnictwa kolumn (zmiennych) 

– na dobrą sprawę brak jakichkolwiek kosztów po stronie OKE 

● Wypracowanie standardów udostępniania szkołom danych 

niezbędnych do analiz EWD 

– np. poprzez serwisy dyrektorów 

– zespół EWD chętnie pomoże wszędzie tam, gdzie może 

● dysponujemy danymi 

● ale nie mamy możliwości autoryzacji odbiorców 
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Ćwiczenia z importu danych do kalkulatora 

● Spróbujmy przećwiczyć opisane kłopoty w praktyce! 

 

● pliki: 

– EWD_2012.csv 

– Jaworzno_2013.xls 

– Kraków_2013.xlsx 

– Łódź_2013.csv 

– Warszawa_2013.xls 

– gim_proc_spr_pkt_2013.xlsx 
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