
EWD a wymagania państwa wobec szkół 

W prezentacji wykorzystano materiały Projektu EWD 



W Polsce od 2009 r. nowy rodzaj 

systemu nadzoru pedagogicznego 

 Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku w 

sprawie nadzoru pedagogicznego zawiera załącznik 

określający wymaganiawymagania wobec szkół i placówek.  

 Wymagania te są podstawą prowadzenia przez kuratoria 

oświaty ewaluacji zewnętrznej, rozumianej jako 

praktyczne badanie oceniające. 

 Badanie prowadzi do ustalania poziomu spełniania tych 

wymagań.  
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CZYM SĄ WYMAGANIA? 

Wymagania to podstawa ustalenia wyników ewaluacji 

zewnętrznej 

JAK POWINNO BYĆ? 

 

 Wymagania mogą być również podstawą planowania pracy 

szkoły 

DO CZEGO MAMY DĄŻYĆ? 
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Obszary wymagań 

 Wymagania (jest ich 17) dotyczą czterech zakresów 

działania szkoły bądź placówki: 

 

1. efekty – obejmuje wszystko, co zostaje uznane za wartościowy 

rezultat pracy szkoły, 

2. procesy – to działania prowadzące do pojawienia się 

pożądanych efektów, 

3. środowisko – dotyczy istotnych aspektów współpracy z 

rodzicami oraz lokalnym, regionalnym i globalnym 

środowiskiem  

4. zarządzanie – obejmuje działania zarządcze wpływające na trzy 

pozostałe obszary. 
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Analiza wymagań pozwali dyrektorowi i nauczycielom 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

 Jakich działań oczekuje się od szkoły czy placówki? 

 Co warto, a może nawet trzeba zaplanować i realizować? 

 Które działania już są w szkole realizowane? 

 Co warto zmodyfikować, udoskonalić? 
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1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ 
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI. 

Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. 

Wymaganie  
Charakterystyka 
wymagania na poziomie D 

Charakterystyka wymagania na 
poziomie 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 są wdrażane 
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. 
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celowość 

analiz                      

i interpretacji 

profesjonalizm 

i adekwatność 

analiz 

implementacja 

wniosków 
efektywność 

zaplanowanych 

działań 
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 Jak jest? Gdzie jesteśmy obecnie? 

Jak powinno być? Cel priorytetowy – rekomendacje 

Dlaczego nie jest tak jak powinno być? Dokąd zmierzamy 

– co chcemy zmienić, co osiągnąć 

Co zrobić, żeby było tak jak powinno być? Jakie działania 

podejmiemy, aby osiągnąć swój cel (wytyczone cele)?  

 Propozycje konkretnych działań mających przynieść 

poprawę stwierdzonego stanu. Harmonogram działań, 

wyznaczenie wskaźników (…) 

 

 

Analiza wyników 



Różna wartość EWD – część humanistyczna 

część matematyczno-przyrodnicza 
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Dlaczego? 

szkoła uzyskuje różne wyniki/różną efektywność 
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Wymaganie  
Charakterystyka wymagania na 
poziomie D 

Charakterystyka wymagania na 
poziomie B 

1.2. Uczniowie 
nabywają 
wiadomości i 
umiejętności  

Uczniowie nabywają wiadomości i 
umiejętności określone w podstawie 
programowej. W szkole lub 
placówce diagnozuje się i analizuje 
osiągnięcia uczniów, uwzględniając 
ich możliwości rozwojowe.  

W szkole lub placówce formułuje się i 
wdraża wnioski z analizy osiągnięć 
uczniów, dostrzegane są możliwości 
uzyskiwania przez uczniów lepszych 
wyników w nauce. Wdrożone wnioski 
przyczyniają się do poprawy wyników w 
nauce uczniów.  

 

realizacja 

podstawy 

programowej 

systematyczne 

diagnozowanie 

osiągnięć 

uczniów 
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Jak w tej szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, 

uwzględniając ich możliwości rozwojowe? 



Gimnazjum B 

Co można powiedzieć o efektywności nauczania w tym  gimnazjum? 
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W jaki sposób monitorowane są wiadomości i umiejętności uczniów 

ze specyficznymi  problemami w nauce? 
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Wymaganie  
Charakterystyka wymagania na 
poziomie D 

Charakterystyka wymagania na poziomie B 

 2.1. Szkoła lub placówka 
ma koncepcję pracy   

 Szkoła lub placówka działa zgodnie 
z przyjętą przez radę pedagogiczną 
koncepcją pracy.   

 Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest 
analizowana i modyfikowana w razie 
potrzeb. (…)   

 2.2. Oferta edukacyjna 
umożliwia realizację 
podstawy programowej   

 (…)   
Monitoruje się realizację podstawy 
programowej. 

 Oferta edukacyjna jest modyfikowana, 
wzbogacana i umożliwia rozwój 
zainteresowań uczniów. (…) 

 2.3. Procesy edukacyjne 
mają charakter 
zorganizowany   

 Procesy edukacyjne są realizowane 
w szkole lub placówce z 
wykorzystaniem zalecanych 
warunków i sposobu realizacji 
podstawy programowej. (…)Procesy 
edukacyjne są zorganizowane w 
sposób sprzyjający uczeniu się. (…)   

 Procesy edukacyjne przebiegające w szkole 
lub placówce są monitorowane i 
doskonalone. Wnioski z monitorowania 
procesów edukacyjnych są wykorzystywane 
w planowaniu tych procesów. (…)   

 2.4. Procesy edukacyjne 
są efektem 
współdziałania 
nauczycieli   

 Nauczyciele współdziałają w 
tworzeniu i analizie procesów 
edukacyjnych.   

 Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem 
w organizowaniu i realizacji procesów 
edukacyjnych. Wprowadzanie zmian 
dotyczących przebiegu procesów 
edukacyjnych następuje w wyniku 
wspólnych ustaleń między nauczycielami.   

2. 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE.  

Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub 

placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i 

doskonalenie procesów edukacyjnychdoskonalenie procesów edukacyjnych  
  



Analizy EWD wg potencjału 

Czy tej szkole potrzebny jest 

specjalny plan pracy 

z uczniem słabym?

Czy tej szkole potrzebny jest 

specjalny plan pracy  

z uczniem słabym? 



Realizacja podstawy programowej (?) 
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Jakie procesy mają miejsce na przedmiotach 

humanistycznych, a jakie matematyczno-przyrodniczych?  
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Uczeń słaby w szkole 
Gimnazjum C 

• Efektywność nauczania uczniów klasy wyrównawczej 3j jest  niższa od  
efektywności w pracy z uczniami tej szkoły. 

• Efektywność nauczania uczniów słabych w klasach zróżnicowanych 
edukacyjnie jest wyższa niż w klasach wyrównawczych.   

udostępnione przez H.Stępień 



Uczeń słaby w szkole 

Gimnazjum C 

• Efektywność nauczania w klasach wyrównawczych jest  niższa od  
efektywności nauczania w szkole. 

• Efektywność nauczania ucznia słabego w klasach zróżnicowanych 
edukacyjnie jest  wyższa niż w klasach wyrównawczych.   
 

• Na podstawie analiz z kolejnych lat w szkole  podjęto decyzje 
 o zaprzestaniu tworzenia klas wyrównawczych              



Płeć - w jaki sposób monitoruje się realizację podstawy 

programowej dla różnych grup uczniów (chłopcy-dziewczęta)? 
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W jaki sposób monitoruje się dostosowanie poziomu nauczania 

do wiedzy i umiejętności uczniów, wyniesionych ze szkoły 

niższego etapu kształcenia? 
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Procesy edukacyjne są zorganizowane w 

sposób sprzyjający uczeniu się (?)  
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 Procesy edukacyjne znacznie różnią się w klasach 



Pozytywne procesy (działania) w szkole 
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Pozytywne procesy-od szkoły wymagającej 

pomocy do szkoły wspierającej 
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3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W 

ŚRODOWISKU LOKALNYM 
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Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.  

Wymaganie  

Charakterystyka 

wymagania na poziomie 

D 

Charakterystyka 

wymagania na poziomie 

B 

 3.2. Wykorzystywane są 

informacje o losach 

absolwentów   

 Szkoła lub placówka 

wykorzystuje informacje o 

losach absolwentów do 

doskonalenia efektów 

nauczania (…) 

Absolwenci są 

przygotowani do dalszego 

kształcenia lub 

funkcjonowania na rynku 

pracy na miarę swoich 

możliwości. 

 3.3. Promowana jest 

wartość edukacji   

 Szkoła lub placówka 

prezentuje i upowszechnia 

informacje o ofercie 

edukacyjnej oraz 

podejmowanych działaniach i 

osiągnięciach.  

 (…) 

Szkoła lub placówka jest 

pozytywnie postrzegana w 

środowisku.   

uwzględniane są 

możliwości 

 i potrzeby 

środowiska 



Różne szkoły podstawowe 
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Dlaczego uczniowie z SP BB nie osiągają 

takich wyników jak pozostali uczniowie? 
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SP BB 

SP BB 
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Wymaganie  
Charakterystyka wymagania na 

poziomie D 

Charakterystyka wymagania na 

poziomie B 

4.1.  Funkcjonuje  

współpraca w zespołach 

Nauczyciele pracują zespołowo 

i analizują efekty swojej pracy 

Nauczyciele wspólnie planują 

działania podejmowane w szkole lub 

placówce, rozwiązują problemy 

i doskonalą metody i formy 

współpracy. 

4.2. Sprawowany jest 

wewnętrzny nadzór 

pedagogiczny 

Nauczyciele są angażowani w ewaluację 

wewnętrzną podejmowaną w szkole lub 

placówce. 

 Wnioski wynikające z wewnętrznego 

nadzoru pedagogicznego są 

wykorzystywane do planowania pracy 

szkoły lub placówki. 

Ewaluacja wewnętrzna jest 

prowadzona z udziałem zespołów 

nauczycieli. Wnioski wynikające z 

wewnętrznego nadzoru 

pedagogicznego służą do 

wprowadzania zmian w 

funkcjonowaniu (…) 

4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ. 

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie 

szkoły lub placówki. profesjonalna 

ewaluacja 



Jak są zarządzane szkoły w gminie K? 
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Jakie mają efekty 

pracy? 



Kiedy wykorzystywać wskaźniki EWD? 

 na etapie planowania 

 diagnoza stanu 

 identyfikacja obszarów do zmiany 

 realistyczne formułowanie celów 

 planowanie badania 

 na etapie monitoringu  

 skuteczność podjętych działań 

 

 
EWD jest zaproszeniem do refleksji nad  

efektywnością nauczania w szkole 
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 Jakie procesy można zauważyć w mieście B? 

 

 Duże elipsy to szkoły niepubliczne – prywatne 

 

 1. część humanistyczna 



Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „HUM” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „HUM” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „HUM” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „HUM” 
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 2. część matematyczno – przyrodnicza 



Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „MAT” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „MAT” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „MAT” 
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Miasto B. ~40 tys. mieszkańców „MAT” 
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