
Czy już można wykorzystać 

EWD  maturalne w ewaluacji?  

 

przygotowała Ewa Stożek, 

Zespół EWD 



1.EFEKTY 
DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI  

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.  

Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. 

Wymaganie 
Charakterystyka wymagania    Charakterystyka wymagania      

na poziom Dna poziom D  

Charakterystyka wymagania                  Charakterystyka wymagania                  

na poziom Bna poziom B  

1.1. Analizuje się 

wyniki 

sprawdzianu,   

egzaminu 

gimnazjalnego, 

egzaminu 

maturalnego              

i egzaminu 

potwierdzającego 

kwalifikacje 

zawodowe  

Wyniki sprawdzianu                               

i egzaminów są analizowane                 

w celu poprawy jakości pracy 

szkoły lub placówki.  
 

W szkole lub placówce wdrażane 

są wnioski z analizy wyników 

sprawdzianu i egzaminów.  

Do analizy wyników sprawdzianu                   

i egzaminów wykorzystuje się 

różnorodne metody analizy wyników.  

 
 

Wdrażane w szkole lub placówce wnioski 

z analizy wyników sprawdzianu                           

i egzaminów przyczyniają się do wzrostu 

efektów kształcenia.  

celowość 

analiz                      

i 

interpretacji 

implementacja 

wniosków 
użyteczność 

zdobytej wiedzy    

o szkole 

profesjonalizm                  

i adekwatność 

analiz 

efektywność 

zaplanowanych 

działań 



Efekty kształcenia 

LO A 



Efekty kształcenia 

Technikum  

w Zespole Szkół 

Łączności 



2.Procesy 
ZACHODZACE W SZKOLE SŁUŻĄ REALIZACJI PRZYJĘTEJ W SZKOLE KONCEPCJI PRACY  

W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 

Wymaganie 
Charakterystyka wymagania    Charakterystyka wymagania      

na poziom Dna poziom D  

Charakterystyka wymagania                  Charakterystyka wymagania                  

na poziom Bna poziom B  

2.1. Szkoła ma koncepcję pracy 

 

(…) 

2.3 Procesy edukacyjne mają 

charakter zorganizowany 
 

(…) 

 

 

 

2.6. Prowadzone są działania 

służące wyrównywaniu szans 

edukacyjnych 

Szkoła działa zgodnie  
z przyjęta koncepcją 
 

Procesy edukacyjne 
przebiegające w szkole lub 
placówce są planowane 
 

Ocenianie uczniów daje im 
informację o ich postępach 
w nauce oraz motywuje do 
dalszej pracy 
 

Uczniowie osiągają sukcesy 
edukacyjne na miarę swoich 
możliwości 

Koncepcja szkoły lub 
placówki jest analizowana  
i modyfikowana 
 

 
Wnioski z monitorowania 
procesów edukacyjnych są 
wykorzystywane w 
planowaniu procesów. 

 
 

W szkole prowadzone są 

działania zwiększające szanse 

edukacyjne uczniów. 



Wybieralność. Koncepcja pracy szkoły. 

Czy wyniki z języka polskiego 

są powodem do niepokoju? 

LO B 



Wybieralność. Koncepcja pracy szkoły. 

Czy wyniki z języka polskiego 

są powodem do niepokoju? 

LO C 



3. ŚRODOWISKO 
SZKOŁA JEST INTEGRALNYM ELEMENTEM ŚRODOWISKA, W KTÓRYM DZIAŁA 

Wymaganie 
Charakterystyka wymagania    Charakterystyka wymagania      

na poziom Dna poziom D  

Charakterystyka wymagania                  Charakterystyka wymagania                  

na poziom Bna poziom B  

3.2. Wykorzystywane są 

informacje o losach 

absolwentów 

 

 

3.3 Promowana jest 

wartość edukacji 

Szkoła wykorzystuje informacje  

o losach absolwentów do 

doskonalenia efektów nauczania 

(…) 

 

Szkoła informuje środowisko 

o celowości i skuteczności 

podejmowanych działań 

Absolwenci są przygotowani do 

dalszego kształcenia lub 

funkcjonowania na rynku pracy na 

miarę swoich możliwości. 

 
 

Szkoła jest pozytywnie postrzegana 

w środowisku 



Porównanie z inną szkołą w mieście 

LO B LO D 



Miejsce szkoły wśród szkół działających  

w tym samym otoczeniu edukacyjnym 

Trzy licea  

w jednym  

mieście  



Jakie realistyczne cele do 

osiągnięcia postawić przed 

tymi szkołami? 

Jak ocenić pracę tych szkół? 



4. ZARZĄDZANIE 
ZARZĄDZANIE ZAPEWNIA SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI 

Wymaganie 
Charakterystyka wymagania    Charakterystyka wymagania      

na poziom Dna poziom D  

Charakterystyka wymagania                  Charakterystyka wymagania                  

na poziom Bna poziom B  

4.1. Funkcjonuje 

współpraca w zespołach 

 

 

 

 

 

4.2 Sprawowany jest 

wewnętrzny nadzór 

pedagogiczny 

Nauczyciele pracują zespołowo 

 i analizują efekty swojej pracy 

 

 
 

Nauczyciele są angażowani w 

ewaluację wewnętrzną 

podejmowaną w szkole 
 

Wnioski wynikające z 

wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego są 

wykorzystywane do 

planowania pracy szkoły 

Nauczyciele wspólnie planują 

działania podejmowanie w szkole, 

rozwiązują problemy i doskonalą 

metody i formy współpracy  
 

Ewaluacja wewnętrzna jest 

prowadzona z udziałem zespołów 

nauczycieli 
 

Wnioski wynikające z wewnętrznego 

nadzoru ped. służą do 

wprowadzania zmian i są 

wykorzystywane do planowania 

pracy szkoły 



Kiedy wykorzystywać wskaźniki EWD? 

• na etapie planowania 
• diagnoza stanu 

• identyfikacja obszarów do zmiany 

• realistyczne formułowanie celów 

• planowanie badania – impuls do 

ewaluacji wewnętrznej 

• na etapie monitoringu  
• skuteczność podjętych działań 

 

 
EWD jest zaproszeniem do refleksji nad  

efektywnością nauczania w szkole 



Podsumujmy… 



Co można analizować w szkole? 

• wybieralność   

– oferta edukacyjna szkoły 

– koncepcja pracy szkoły 

• efekty kształcenia 

– ich odpowiedniość do zamierzeń (jak jest,  

a jak powinno być? ) 

– w porównaniu z innymi szkołami o podobnym 

cechach (profile, przydział godzin) 

• miejsce szkoły wśród szkół konkurujących  

o tego samego „klienta” 

 

 



Jak jest? 

Jak 
powinno 

być? 

Dlaczego 
nie jest tak 

jak 
powinno 

być? 

Co zrobić, 
żeby było 
tak jak 

powinno 
być? 



Dziękuję za uwagę 

e.stozek@ewd.edu.pl 


