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1. Wprowadzenie 

 

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) jest jednym ze sposobów wykorzystywania wyników 

egzaminów zewnętrznych do ewaluacji szkół. Jej wprowadzenie miało zracjonalizować proces 

ewaluacji, który początkowo opierał się przede wszystkim na nieprzetworzonych wynikach 

egzaminacyjnych. Prowadziło to często do krzywdzących ocen szkół, które efektywnie pracowały w 

niesprzyjającym środowisku. Natomiast szkoły, które słabiej pracowały z dobrymi uczniami, mogły być 

niesłusznie chwalone za świetne rezultaty. Analiza surowych wyników egzaminacyjnych nie pozwalała 

bowiem na uwzględnienie faktu, że szkoły pracują z uczniami o różnych cechach i jednym jest łatwiej 

uzyskać wyższe wyniki niż innym. Wskaźniki EWD mogą wzbogacić proces ewaluacji pracy szkół – 

jednak tylko wtedy, jeśli będą wykorzystywane przez samych zainteresowanych (czyli przede 

wszystkim przez szkoły) oraz jeśli będą przez nich postrzegane jako użyteczne. 

W ramach jednego z elementów badania realizowanego w Instytucie Badań Edukacyjnych pt. 

Ewaluacja wewnętrzna  projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem 

metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) zebrane zostały dane, które 

mogą pomóc ocenić, czy szkoły posiadają niezbędną ich zdaniem wiedzę na temat metody EWD, by 

mogły z niej korzystać, czy wykorzystują te wskaźniki w ewaluacji efektywności nauczania oraz czy 

postrzegają je jako użyteczne. Dlatego, przygotowując raport podsumowujący wyniki badań 

monitorujących ewaluacyjną funkcję egzaminów zewnętrznych, uznaliśmy za wartościowe 

przedstawienie wyników także tego badania. Głównym celem poznawczym realizowanej ewaluacji jest 

„odpowiedź na pytania o to, w jakim stopniu aktualnie realizowane przez Instytut projekty systemowe 

dotyczące rozwoju metodologii EWD są wdrażane skutecznie, ich efekty są użyteczne dla odbiorców, 

a przyjęte we wnioskach projektowych cele i wskaźniki ich realizacji trafne”1. My wykorzystamy wyniki 

tego badania, by pokazać, czy i w jaki sposób szkoły wykorzystują wskaźniki EWD do oceny 

efektywności nauczania, jakie napotykają problemy oraz czy postrzegają tę metodę jako użyteczną 

dla różnych aspektów zarządzania szkołą. Przeanalizujemy również, czy różne cechy szkoły różnicują 

stopień wykorzystania wskaźników EWD lub opinie dyrektorów na ich temat. Pozwoli to na 

sformułowanie rekomendacji dla dalszych prac nad wdrażaniem i upowszechnianiem metody EWD. 

  

                                                      

1 Matuszczak. K. (2013). Ewaluacja wewnętrzna projektów systemowych Działania 3.2 POKL 

związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). 

Koncepcja badania. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 
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2. Metodologia badań 

2.1. Dane 

Do analiz zaprezentowanych w tym rozdziale raportu wykorzystano dane pochodzące z badania 

ilościowego zrealizowanego w ramach projektu badawczego Ewaluacja wewnętrzna  projektów 

systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika 

edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Badaną populację stanowiły wszystkie gimnazja, licea i 

technika, dla których zostały policzone trzyletnie wskaźniki EWD za okres 2010-2012. Populacja liczy 

więc 9 915 szkół (w tym: 6 137 gimnazjów, 2 036 liceów i 1 742 techników).  

Badanie przeprowadziła firma badawcza PBS Sp. z o.o. wyłoniona w drodze przetargu publicznego. 

Zostali nim objęci dyrektorzy szkół, jako że wyniki badań ewaluacyjnych z 2011 r.  pokazały, że są oni 

głównymi osobami odpowiedzialnymi za analizy wskaźników EWD w szkołach. Badanie zostało 

zrealizowane metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).  

2.2. Schemat doboru próby 

Dobór próby szkół do badania został przeprowadzony osobno dla liceów, techników i gimnazjów. W 

każdej grupie placówek została wylosowana próba podstawowa oraz dwie próby rezerwowe 

(odpowiadające liczebnością próbie podstawowej). Założono, że próba podstawowa będzie się 

składała z 500 szkół każdego typu. Dobór próby odbył się poprzez losowanie systematyczne na 

posortowanym operacie zawierającym wszystkie szkoły, dla których opublikowane zostały trzyletnie 

wskaźniki EWD za lata 2010-2012. Podstawą szeregowania szkół w operacie była wielkość 

miejscowości (wyróżniono cztery: wieś, miasto poniżej 20 tys., miasto 20-100 tys., miasto powyżej 100 

tys.) oraz iloczyn średniej wartości wszystkich publikowanych wskaźników EWD (średnia ze 

wskaźników pol., mat., hum. i mat-przyr.) i średniej wartości wszystkich publikowanych wskaźników 

średniego wyniku końcowego (egzaminacyjnego) liczonych ze wszystkich dostępnych w danym typie 

szkoły wskaźników trzyletnich za lata 2010-2012. Losowanie próby podstawowej podzielone zostało 

na 5 podprób. Technicznie operat podzielony został na 100 równolicznych przedziałów. W pierwszym 

z nich wylosowane zostało bez zwracania 5 punktów startowych stanowiących pierwsze elementy 

każdej z podrób. Kolejne szkoły wybierano dodając do numeru pierwszej wylosowanej placówki 

wielkość interwału będącego ilorazem wielkości populacji i liczby przedziałów zaokrąglonym w górę. 

Ten sposób zaokrąglenia prowadzi do sytuacji, w której podpróba mogła liczyć od 96 do 100 szkół. 

Próby rezerwowe dobrane zostały ze szkół, które w operacie bezpośrednio poprzedzały (1. próba 

rezerwowa) lub następowały po (2. próba rezerwowa) szkołach wylosowanych do próby podstawowej. 

Ostateczną wielkość próby w każdym z typów szkół przedstawia poniższa tabela. 

Typ szkoły Próba podstawowa Pierwsza próba 
rezerwowa 

Druga próba 
rezerwowa 

gimnazjum 497 497 497 

liceum 480 480 480 

technikum 492 492 492 

razem 1469 1469 1469 

Próbę dobraną w efekcie tak przeprowadzonego losowania można traktować na potrzeby 

wnioskowania statystycznego jako próbę prostą. 
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2.3. Realizacja badania 

Realizacja badania właściwego trwała od 4 do 25 października br. W tym czasie przeprowadzono 

1223 wywiady z dyrektorami i wicedyrektorami szkół. Stopa realizacji na poziomie całego badania 

wyniosła 83% (gdzie za podstawę procentową przyjęto liczbę szkół znajdujących się w próbie 

głównej). Stopy realizacji próby badawczej różniły się nieznacznie pomiędzy typami szkół. Najwyższa 

była w gimnazjach – 87%, a najniższa w liceach – 81%. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Typ szkoły Liczba szkół  
do badania 

Liczba zrealizowanych 
wywiadów 

Odsetek zrealizowanych 
wywiadów 

gimnazjum 497 430 87% 

liceum 480 389 81% 

technikum 492 404 82% 

razem 1469 1223 83% 

Niemal 70% przebadanych szkół, to placówki, które zostały zrekrutowane z próby podstawowej. 

Podział zrealizowanej próby na próbę podstawą oraz próby rezerwowe przedstawia poniższa tabela. 

Typ szkoły Liczba zrealizowanych wywiadów Razem 

podstawa rezerwa 1 rezerwa 2 

gimnazjum 66,0% 23,0% 10,9% 430 

liceum 69,2% 22,4% 8,5% 389 

technikum 70,0% 21,5% 8,4% 404 

razem 68,4% 22,3% 9,3% 1223 

 
2.4. Analiza reprezentatywności próby 

Analiza reprezentatywności próby została przeprowadzona oddzielnie dla każdego typu szkoły. 

Wartości najważniejszych dla dalszych analiz zmiennych mogących warunkować opinie 

respondentów, czyli wartości wskaźników EWD i wyników egzaminów zewnętrznych, porównano z 

odpowiednimi parametrami dla populacji szkół. 

Dodatkowego wyjaśnienia być może wymaga to, dlaczego średnie wartości wyników egzaminacyjnych 

w populacji szkół nie są równe dokładnie 100, a średnie wskaźników EWD nie są równe 0. Wynika to 

z dwóch faktów. Po pierwsze zarówno wyskalowany wynik egzaminu jak i wskaźnik EWD są 

centrowane tak, aby odpowiednio wartości 100 i 0 oznaczały średnie w populacji uczniów. Mówiąc 

inaczej średni wynik egzaminów z trzech lat (dla każdej z analizowanych części) jest dla wszystkich 

uczniów w Polsce równy 100, a średnia efektywność jest równa 0 dla wszystkich uczniów w szkołach, 

w których w okresie ostatnich 3 lat było minimum 30 absolwentów. Po drugie w szkołach większych 

uczniowie osiągają lepsze wyniki, a w szkołach mniejszych gorsze. W efekcie obliczając średni wynik 

w Polsce na podstawie średnich dla szkół uzyskuje się wyniki niższe niż 100 i 0. W zbiorze szkół jest 

więcej szkół o niskich średnich (szkół małych) i mniej szkół o wysokich średnich (szkół dużych). 
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Tabela 1 Analiza reprezentatywności wśród liceów 

 Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części hum. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części hum. 

Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części mat. – 

przyr. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części mat. – 

przyr. 

Średnia populacji 96,449 -1,341 95,448 -1,420 

Średnia próby 
zrealizowanej 

97,321 -1,081 96,711 -1,041 

t 2,212 1,240 2,628 1,982 

Istotność 
(dwustronna) 

0,028 0,216 0,009 0,048 

Różnica średnich 0,872 0,260 1,264 0,380 

Istotność testu t na poziomie p=0,028 wskazuje na pojawienie się różnic w średnich między liceami, 

które wzięły udział w badaniu, a średnią dla wszystkich liceów. W badaniu częściej udział brały licea 

z wyższym trzyletnim średnim wynikiem egzaminów części humanistycznej. Różnica nie jest jednak 

duża (1 punkt na skali o odchyleniu standardowym 15). 

Wyniki testu t pozwalają również stwierdzić, iż nie ma różnic w średnich trzyletniego wskaźnika EWD 

z części humanistycznej wśród szkół licealnych biorących udział w badaniu, a tych z populacji. 

Dostrzega się też pewne odstępstwa średniego wyniku z części matematyczno-przyrodniczej od 

średnich wyników w populacji liceów. Różnica średnich wynosząca 1,264 jest istotna statystycznie na 

poziomie istotności p<0,01. Sugeruje to, że na wywiad częściej zgadzały się licea z wyższym średnim 

trzyletnim wynikiem egzaminów z części matematyczno - przyrodniczej. 

Natomiast średnia trzyletniego wskaźnika EWD z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 

w szkołach licealnych biorących udział w badaniu różni się w sposób istotny od średniej tego 

wskaźnika we wszystkich liceach (p=0,048). Wskazuje to na sytuację, w której w badaniu częściej 

brały udział licea z wyższym trzyletnim wskaźnikiem EWD z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych. 

W celu zweryfikowania, czy zaobserwowane różnice są związane z odmowami udziału w badaniu 

przez dyrektorów, czy są konsekwencją różnic w cechach próby wylosowanej, przeprowadzono 

analizę reprezentatywności próby wylosowanej (próby podstawowej i obu prób rezerwowych) wśród 

szkół licealnych. Analizę wyników przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 2 Analiza reprezentatywności próby wylosowanej (podstawowej i rezerwowych) wśród liceów 

 Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części hum. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części hum. 

Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części mat. – 

przyr. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części mat. – 

przyr. 

Średnia populacji 96,449 -1,341 95,448 -1,420 

Średnia próby 
wylosowanej 

96,451 -1,403 95,576 -1,424 

t 0,011 -0,571 0,497 -0,032 

Istotność 
(dwustronna) 

0,991 0,568 0,619 0,975 

Różnica średnich 0,002 -0,062 0,128 -0,003 
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Istotność testów t (p>0,05) wskazuje na brak różnic w średnich poszczególnych wskaźników między 

populacją liceów a próbą wylosowaną składającą się ze szkół tego typu.  

Można zatem stwierdzić, że różnice między średnimi wynikami wskaźników dla próby zrealizowanej i 

populacji nie mają źródła w losowaniu próby. Są one konsekwencją częstszego wyrażania zgody na 

udział w badaniu przez dyrektorów szkół z lepszymi wynikami. Podkreślić jednak należy, że 

zaobserwowane różnice są małe i nie dyskwalifikują danych z próby liceów. 

Poniżej przedstawiono analogiczną analizę reprezentatywności próby techników. 

Tabela 3 Analiza reprezentatywności wśród techników 

 Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części hum. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części hum. 

Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części mat. – 

przyr. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części mat. – 

przyr. 

Średnia populacji 98,781 -0,440 98,069 -0,801 

Średnia próby 
zrealizowanej 

98,939 -0,324 98,405 -0,601 

t 0,614 0,636 1,014 1,022 

Istotność 
(dwustronna) 

0,540 0,525 0,311 0,307 

Różnica średnich 0,158 0,115 0,336 0,200 

Istotności powyższych testów t (p>0,05) wskazują na brak różnic średnich każdego ze wskaźników 

między technikami biorącymi udział w badaniu, a tymi w populacji. Próba jest reprezentatywna dla 

techników pod względem wymienionych wyżej wskaźników EWD i wyników egzaminów z części 

humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano natomiast analizę reprezentatywności próby gimnazjów. 

Tabela 4 Analiza reprezentatywności wśród gimnazjów 

 Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części hum. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części hum. 

Średni trzyletni 

wynik 

egzaminów z 

części mat. – 

przyr. 

Trzyletni 

wskaźnik EWD z 

części mat. – 

przyr. 

Średnia populacji 99,679 0,159 99,730 0,219 

Średnia próby 
zrealizowanej 

99,893 0,242 99,950 0,316 

t 0,875 0,737 0,863 0,856 

Istotność 
(dwustronna) 

0,382 0,461 0,389 0,393 

Różnica średnich 0,214 0,083 0,220 0,097 

Zarówno w przypadku trzyletnich wskaźników EWD jak i średnich trzyletnich wyników egzaminów 

z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych nie stwierdzono istotnych 

statystycznie różnic w średnich. Próba jest reprezentatywna dla wszystkich szkół gimnazjalnych pod 

względem ww. wskaźników. 

Dodatkowe analizy potwierdziły także reprezentatywność badanej próby pod względem kategorii 

wielkości miejscowości. Wyniki tych analiz są zaprezentowane w Aneksie w tabelach 1-3. 
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2.5. Podstawowe metody analizy danych 

W niniejszym rozdziale zastosowano klika metod statystycznych. W celu zapewnienia przejrzystości 

tekstu zostaną one zaprezentowane w tym miejscu.  

Analizę reprezentatywności próby przeprowadzono z wykorzystaniem testu t dla jednej próby, w 

którym średnią wybranej zmiennej ilościowej poddajemy porównaniu do wskazanej przez nas 

wartości. Na potrzeby tego rozdziału przyjęto poziom istotności p<0,05. Jeżeli komunikowana wartość 

p będzie niższa od przyjętego poziomu należy uznać, iż zachodzi istotna statystycznie różnica w 

średnich danej zmiennej. 

Kolejną wykorzystywaną metodą statystyczną jest test niezależności chi-kwadrat. Na podstawie testu 

chi-kwadrat możemy wnioskować o niezależności dwóch zmiennych jakościowych. Najważniejszymi 

wartościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzenia testu jest poziom statystyki chi-kwadrat, istotność 

oraz stopnie swobody (df). Ponieważ dla wnioskowania przyjęto poziom istotności p<0,05, jeśli 

komunikowana wartość p będzie większa niż 0,05, będzie można stwierdzić, iż zmienne są od siebie 

niezależne. Natomiast gdy wartość p jest niższa niż 0,05 uznajemy, iż zmienne są zależne.  

Ostatnią wykorzystywaną przez nas metodą statystyczną jest jednoczynnikowa analiza wariancji 

ANOVA. Stosuje sie ją wtedy, gdy chce się uzyskać informacje o różnicach w średnich między 

grupami. Wynikiem analizy jest wskazanie, czy istnieją istotne statystycznie różnice miedzy średnimi 

danej zmiennej, w zależności od wartości przyjętej przez dany czynnik. Analiza wariancji ANOVA 

składa się z kilku etapów. W pierwszym za pomocą testu Levene'a sprawdzamy, czy wariancja 

zmiennej jest jednorodna. W zależności od wyniku stosujemy test F (gdy wariancja jest jednorodna) 

lub test Welcha (przy niejednorodności wariancji). Jeśli testy te wskażą na istnienie różnic w średnich, 

to do określenia w których grupach średnie się różnią wykorzystywane są odpowiednio słabe (przy 

jednorodnej wariancji) lub mocne (przy wariancji niejednorodnej) testy post hoc. W niniejszym raporcie 

zazwyczaj wykorzystywano jako słaby test, test Tukey'a, natomiast jako mocny test, test T2 

Tamhane'a. Dodatkowo zastosowane testy post-hoc pozwalają również określić między którymi 

wartościami czynnika ta różnica ma miejsce i jaki ma kierunek. 

 

3. Wyniki 

3.1. Ogólna wiedza o EWD 

Warunkiem koniecznym dla wykorzystywania przez szkoły wskaźników EWD w ewaluacji nauczania 

jest świadomość ich istnienia oraz posiadanie podstawowej wiedzy na temat możliwości ich 

stosowania i ich interpretacji. Dlatego na początku wywiadu zapytano dyrektorów o to, czy orientują 

się, czym jest edukacyjna wartość dodana. Mogli oni wybrać jedną z pięciu odpowiedzi 

zaprezentowanych na poniższym wykresie, opisujących poziom ich wiedzy na temat metody EWD. 

 

Ponad 87% dyrektorów gimnazjów i liceów zadeklarowało, że co najmniej dobrze orientuje się, czym 

jest edukacyjna wartość dodana, w tym jedna trzecia z nich opisała swoją wiedzę w tym temacie jako 

bardzo dobrą. W przypadku techników trochę większa część dyrektorów deklarowała słabszą 

znajomość tematu. Różnica dla kategorii „tak, bardzo dobrze” między odpowiedziami dyrektorów 

techników a gimnazjów i liceów jest istotna statystycznie (p < 0,001, df = 6; Chi² = 34,074). Podkreślić 

jednak należy, że tylko 0,3% dyrektorów (4 osoby) ogółem odpowiedziało, że nie orientuje się, czym 

jest metoda EWD. Wyniki te pokazują, że elementarna wiedza na temat istnienia wskaźników jest 

powszechna wśród dyrektorów szkół. 
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Rysunek 1. Orientacja na temat EWD w podziale na typ szkoły 

Wiedzę na temat metody EWD dyrektorzy mogą pogłębiać uczestnicząc w różnego rodzaju 

szkoleniach. Szkolenia takie są organizowane przez sam Zespół EWD (m.in. w ramach cyklu szkoleń 

zwanych Wiosennymi i Jesiennymi Szkołami EWD), a także przez inne instytucje (np. ośrodki 

doskonalenia nauczycieli) oferujących takie spotkania. Analiza danych na temat uczestnictwa w takich 

szkoleniach może dostarczyć informacji na temat zapotrzebowania wśród dyrektorów szkół na 

rozwijanie wiedzy na temat metody EWD, a także dostępności takiej oferty. Oczywiście charakter 

zebranych danych nie pozwoli oddzielić od siebie tych dwóch kwestii. 

Na poniższym wykresie pokazano odsetek dyrektorów deklarujących uczestnictwo w szkoleniach 

określonego typu. 

 

 

 

Rysunek 2. Udział w szkoleniach nt. EWD w podziale na typ szkoły (odsetek odpowiedzi „tak”) 

W szkoleniach organizowanych przez Zespół EWD uczestniczył znacznie mniejszy odsetek 

dyrektorów niż w przypadku szkoleń oferowanych przez innych organizatorów. Nie dziwi to o tyle, że 

dostępność szkoleń realizowanych przez samych członków zespołu badawczego jest znacznie 

mniejsza (dwa szkolenia w roku, które są kierowane do różnych odbiorców metody, nie tylko szkół).  

Widoczne są także różnice między poszczególnymi typami szkół w zakresie uczestniczenia w 

szkoleniach. Różnice te są istotne statystycznie, zarówno w przypadku szkoleń organizowanych przez 

Zespół EWD (p=0,016, df=2, Chi²=8,234), jak i innych organizatorów (p<0,001, df=2, Chi²=16,384). 

Analiza ta pokazuje, że dyrektorzy szkół gimnazjalnych częściej uczestniczą w szkoleniach 

dotyczących metody EWD. W przypadku szkoleń organizowanych przez Zespół EWD może to 

wynikać z faktu, że dla gimnazjów (z racji tego, że wskaźniki dla tych szkół są dłużej publikowane niż 
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dla szkół ponadgimnazjalnych) szkoleń takich odbyło się więcej niż dla liceów i techników. Nie 

posiadamy jednak wystarczających danych na temat zakresu oferty innych organizatorów szkoleń, by 

ocenić, czy w tym przypadku sytuacja wygląda podobnie. Różnice między gimnazjami i szkołami 

ponadgimnazjalnymi mogą też wynikać z faktu, że wśród tych drugich jest mniejsze zapotrzebowanie 

na pogłębianie swojej wiedzy na temat metody EWD. Prezentowane dane nie pozwalają oczywiście 

zweryfikować tej hipotezy. 

Niemniej należy zaznaczyć, że około dwie trzecie badanych osób uczestniczyło w jakiejś formie 

szkolenia z zakresu metody EWD. Pozwala to przypuszczać, że co najmniej taka część dyrektorów 

posiada co najmniej podstawową wiedzę na temat możliwości wykorzystania i interpretacji 

wskaźników. Oczywiście szkolenia nie są jedynym dostępnym źródłem informacji na temat metody 

EWD. Bogatych informacji, materiałów szkoleniowych i przykładów zastosowania wskaźników w 

ewaluacji pracy szkół dostarcza strona internetowa projektu. Dyrektorzy, którzy nie uczestniczą w 

szkoleniach, mają także możliwość samodzielnego zapoznania się z metodą dzięki tym materiałom. 

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że dyrektorzy, którzy prawdziwie są zainteresowani metodą 

EWD powinni znać prawdziwą wartość wskaźników swoich szkół. Stwierdzenie to oczywiście można 

podważyć, bowiem niekoniecznie dyrektor musi być osobą odpowiedzialną w szkole za prowadzenie 

analiz z wykorzystaniem wskaźników EWD. Niemniej jeśli metoda jest w szkole wykorzystywana, 

dobrze by było, gdyby dyrektor, jako osoba zarządzająca procesem nauczania w szkole, znała 

rezultaty prowadzonych analiz, a więc także wartości trzyletnich wskaźników. 

Badanych dyrektorów zapytano o to, czy orientują się, jaki ich szkoła uzyskała trzyletni wskaźnik EWD 

obliczony na podstawie danych z lat 2010-2012 z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-

przyrodniczych. Odpowiedzi dyrektorów zestawiono z prawdziwymi wartościami wskaźników 

(szacowanymi wraz z przedziałami ufności). W poniższych tabelach przedstawiono wyniki tego 

porównania dla wskaźników z przedmiotów humanistycznych. Pokazano w nich, jaki odsetek 

dyrektorów spośród szkół o określonej faktycznej wartości wskaźnika (np. statystycznie istotnie 

poniżej 0, czyli ujemnej) podało jaką jego wartość. Dla wskaźników z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych uzyskano podobne rezultaty, a wyniki tych analiz przytoczono w aneksie (Tabele 4-6). 

Pierwsza tabela prezentuje wyniki dla dyrektorów gimnazjów. 

Tabela 5. Faktyczne a deklarowane EWD w części humanistycznej dla gimnazjów 

EWD humanistyczne 

deklarowane 

EWD humanistyczne faktyczne 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 43,6% 9,9% 5,9% 

nie różniące się od zera 21,3% 15,3% 0,0% 

dodatnie 16,0% 57,2% 84,2% 

nie orientuję się 19,1% 17,6% 14,9% 

razem  100% 100% 100% 

Szkoły gimnazjalne o ujemnym wskaźniku EWD z przedmiotów humanistycznych w 43,6% 

przypadkach deklarowały jego wartość zgodnie ze stanem faktycznym. Jako bliski zeru określiło go 

21,3% badanych, a jako dodatni 16,0%. Brak wiedzy zadeklarowało 19,1% dyrektorów. Zaledwie 

15,3% badanych szkół gimnazjalnych, których wskaźnik EWD nie różnił się od zera wskazało jego 

poprawną wartość. Ponad połowa szkół posiadających wskaźnik EWD na tym poziomie (nie różniący 

się od zera) zadeklarowała jego dodatni poziom (57,2%), a 9,9% ujemny. Do braku wiedzy przyznało 

się 17,6% badanych. Zdecydowanie najczęściej poprawnie wartość wskaźnika deklarowali dyrektorzy 

szkół gimnazjalnych z faktycznie dodatnią jego wartością (84,2%). Niemal wszyscy pozostali 

dyrektorzy szkół o dodatnim EWD nie orientowali się w jego poziomie (14,9%). 

Podobne tendencje zauważa się w przypadku liceów. Wyniki analizy zaprezentowano w poniższej 

tabeli. 
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Tabela 6. Faktyczne a deklarowane EWD w części humanistycznej dla liceów 

EWD humanistyczne 

deklarowane 

EWD humanistyczne faktyczne 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 30,7% 6,6% 1,0% 

nie różniące się od zera 17,3% 16,1% 1,0% 

dodatnie 25,3% 51,8% 86,0% 

nie orientuję się 26,7% 25,5% 12,0% 

razem  100% 100% 100% 

Średnio siedem na dziesięć szkół licealnych posiadających ujemny wskaźnik EWD z przedmiotów 

humanistycznych wskazało jego niepoprawną wartość (69,3%). W tym 25,3% zadeklarowało jego 

dodatnią wartość, a 17,3% nie różniącą się od zera. Pozostałe 26,7% nie znało poziomu wskaźnika. 

Spośród szkół licealnych z faktycznym wskaźnikiem EWD bliskim zeru poprawnie wartość wskazało 

16,1% badanych. Spośród pozostałych szkół ponad połowę stanowiły te, których dyrektorzy 

deklarowali dodatnią jego wartość (51,8%). Ujemną wartość wskazywało 6,6% respondentów, a co 

czwarty nie znał jego poziomu. Najlepszą znajomością wskaźnika EWD szkoły z przedmiotów 

humanistycznych wykazali dyrektorzy szkół licealnych z dodatnią wartością tego wskaźnika (86,0%). 

Spośród 14,0% pozostałych badanych, 12,0% przyznawało się do braku wiedzy, co do jego wartości. 

W kolejnej tabeli zaprezentowano wyniki analogicznej analizy dla techników. 

Tabela 7. Faktyczne a deklarowane EWD w części humanistycznej dla techników 

EWD humanistyczne 

deklarowane 

EWD humanistyczne faktyczne 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 26,4% 7,2% 0,0% 

nie różniące się od zera 19,8% 13,3% 0,0% 

dodatnie 22,3% 42,5% 76,0% 

nie orientuję się 31,4% 37,0% 24,0% 

razem  100% 100% 100% 

Wśród dyrektorów techników posiadających ujemną wartość wskaźnika EWD z przedmiotów 

humanistycznych, co czwarty poprawnie zadeklarował jego wartość (26,4%). Co piąty określił go jako 

bliski zeru (19,8%) a 22,3% jako dodatni. Do braku wiedzy w tym zakresie przyznało się 31,4% 

badanych. Zaledwie 13,3% dyrektorów szkół technicznych ze wskaźnikiem o wartości nie różniącej się 

od zera wskazało poprawną jego wartość. 42,5% dyrektorów zawyżyło ją, a 7,2% zaniżyło. Do braku 

wiedzy przyznało się 37,0%. Średnio trzech na czterech dyrektorów szkół technicznych z dodatnim 

wskaźnikiem humanistycznym poprawnie określiło jego wartość (76,0%). Pozostałych 24,0% 

przyznało się do braku wiedzy z tego zakresu. 

Podsumowując, średnio ponad jedna trzecia dyrektorów badanych szkół poprawnie określiła wartość 

wskaźnika z przedmiotów humanistycznych (dla wskaźnika z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych było to 40% - patrz Aneks). W przypadku gimnazjów było to prawie 40% prawidłowych 

wskazań, w przypadku liceów taki sam odsetek, a w przypadku techników trochę niższy i wynosił 

prawie 33% (różnice te można by uznać za istotne statystycznie tylko na poziomie istotności p<0,1). 

Do braku wiedzy na ten temat przyznało się 17% dyrektorów gimnazjów, 22,5% dyrektorów liceów i 

32% dyrektorów techników (różnice są istotne statystycznie na poziomie istotności p<0,05). Pozostali 

zadeklarowali nieprawidłową wartość wskaźnika. Najwięcej pomyłek zanotowano w grupie szkół o 

faktycznie nieróżniącym się od zera wskaźniku EWD. Wynikać to może z faktu, że część dyrektorów 

szkół posługiwała się punktowymi oszacowaniami wskaźników, nie mając świadomości, że powinny 

być one zawsze komunikowane z przedziałem ufności. Dodatkowo daje się zauważyć, że jeśli 

wskaźniki były podawane niepoprawnie, dyrektorzy częściej zawyżali ich wartość. 
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Wyniki analiz przedstawione w tej części rozdziału pokazują, że wiedza na temat metody EWD w co 

najmniej podstawowym zakresie jest powszechna wśród dyrektorów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Wiedzą oni, że wskaźniki takie istnieją, ponad połowa deklaruje, że 

uczestniczyła w szkoleniach z tego zakresu, a niemal 40% zna prawdziwą wartość trzyletnich 

wskaźników swoich szkół. Pokazuje to, że spora część dyrektorów może być świadomymi 

użytkownikami metody EWD.  

3.2. Wykorzystanie przez szkoły wskaźników EWD do oceny 
efektywności nauczania 

Metoda edukacyjnej wartości dodanej ma szansę zracjonalizować proces ewaluacji szkół tylko wtedy, 

kiedy będzie wykorzystywana przez różne podmioty. Głównym odbiorcą metody są szkoły. Dlatego 

ważne jest przyjrzenie się temu, czy szkoły wykorzystują wskaźniki EWD oraz jakie cechy szkół 

różnicują stopień tego wykorzystania. Badanych dyrektorów poproszono o odpowiedź na pytania o to, 

czy w szkole były dotychczas stosowane wskaźniki EWD do oceny efektywności nauczania w 2013 

roku, w 2012 roku i przed 2012 rokiem. Ponieważ w momencie realizowania badania trzyletnie 

wskaźniki dla szkół ponadgimnazjalnych nie były jeszcze opublikowane, nie będziemy analizować 

odpowiedzi na pytanie o rok 2013, gdyż fakt ten mógłby pokazać artefaktualne różnice między typami 

szkół. Przyjrzyjmy się jednak deklaracjom dyrektorów z poszczególnych typów szkół dotyczących 

wykorzystywania wskaźników w 2012 roku i wcześniej. Odpowiedzi te pokazano na poniższym 

wykresie. 

Analiza tych wyników pokazuje kilka interesujących zależności. Po pierwsze zauważamy wzrost w 

zakresie wykorzystania wskaźników EWD między latami przed 2012 rokiem a rokiem 2012. Wzrost 

ten obserwujemy dla każdego typu szkoły, jednak widać wyraźnie, że jest on większy w przypadku 

szkół ponadgimnazjalnych niż gimnazjów. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że w gimnazjach 

deklarowane wykorzystanie wskaźników było już bardzo wysokie w latach przed 2012 rokiem.  

 

 

Rysunek 3. Stosowanie wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 roku i wcześniej 
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Widzimy także, że dyrektorzy gimnazjów zdecydowanie częściej deklarowali, że wykorzystują 

wskaźniki EWD do oceny efektywności nauczania niż dyrektorzy liceów i techników. Różnica ta jest 

istotna statystycznie zarówno przed 2012 rokiem (p<0,001, df=4, chi^2=110,045), jak i dla roku 2012 

(p<0,001, df=4, Chi²=33,862). Widzimy jednak, że w 2012 roku dystans w zakresie wykorzystania 

wskaźników EWD między gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi jest mniejszy. Różnice miedzy 

typami szkół mogą wynikać z faktu, że trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów są publikowane dłużej 

(od 2009 roku), więc było więcej czasu na ich upowszechnienie się. Jest ich także dostępnych więcej 

(dla większej liczby okresów trzyletnich), co daje możliwość prowadzenia bogatszych analiz. Dla 

liceów i techników pierwsze wskaźniki zostały opublikowane w 2010 roku. W kolejnych latach 

wskaźniki jednoroczne (dzięki zdobywaniu danych z kolejnych sesji egzaminacyjnych) były 

zamieniane na dwu i trzyletnie (jako docelowe). Pierwsze analizy dynamiki wskaźników będą możliwe 

dopiero po opublikowaniu wskaźników w 2013 roku. Być może wzbogacenie możliwości 

prowadzonych analiz, a także – widoczne w prezentowanych danych – rosnące upowszechnianie się 

stosowania wskaźników zaowocuje podobnym poziomem wykorzystywania wskaźników EWD przez 

szkoły ponadgimnazjalne, jak to ma miejsce w gimnazjach, w których 4 na 5 dyrektorów 

zadeklarowało, że w 2012 roku wykorzystywało wskaźniki EWD do oceny efektywności nauczania. 

W celu znalezienia możliwych uwarunkowań wykorzystywania przez szkoły wskaźników EWD w 

ewaluacji własnej pracy przeprowadzono dodatkowe analizy. Pokazały one, że istnieje istotny 

statystycznie związek między wielkością miejscowości a stosowaniem wskaźników EWD przed 2012 

rokiem (patrz: Aneks, tabela 7). Szkoły wiejskie stosowały je częściej niż pozostałe, natomiast szkoły z 

miast miedzy 20 a 100 tysięcy mieszkańców robiły to rzadziej. Jednak podobna analiza dla 

stosowania wskaźników w 2012 roku nie potwierdziła istnienia takich zależności (patrz: Aneks, tabela 

8). Być może, nawet jeśli początkowo istniały pewne uwarunkowania przestrzenne, mają one 

tendencję zanikającą. 

Stwierdzono natomiast interesującą zależność wykorzystywania wskaźników EWD od stażu osoby 

badanej. Dyrektorzy z dłuższym stażem (ogólnym oraz na stanowisku dyrektora badanej szkoły) 

częściej deklarowali wykorzystywanie wskaźników EWD zarówno w 2012 roku jak i wcześniej (patrz: 

Aneks, tabele 9-12). Zależność ta pokazuje, że dyrektorzy z większym doświadczeniem zawodowym 

częściej sięgają po wskaźniki EWD jako miarę efektywności nauczania. 

Ostatnia z przeprowadzonych analiz zależności wykorzystywania wskaźników od cech szkoły była 

poświęcona weryfikacji hipotezy dotyczącej tego, że szkoły, w których wykorzystuje się wskaźniki 

EWD będą różniły się faktycznymi wartościami wskaźników od szkół, w których nie deklaruje się ich 

wykorzystywania. Dla każdego typu szkół policzono średnie wskaźników EWD w podziale na 

kategorie odpowiedzi dyrektorów dotyczące pytań o wykorzystywanie wskaźników w roku 2012 oraz 

wcześniej (tak, nie, nie orientuję się). Wyniki te są zaprezentowane w tabelach13, 14 w aneksie do 

rozdziału. Zweryfikowano także istotność zaobserwowanych różnic (wyniki odpowiednich testów 

zaprezentowano w aneksie w tabelach 15-23). Przeprowadzone analizy pokazały, że szkoły, w 

których dyrektorzy deklarują, że wykorzystywali wskaźniki EWD do oceny efektywności nauczania, 

mają wyższe wartości trzyletnich wskaźników EWD. Większość zaobserwowanych różnic okazała się 

istotna statystycznie (tylko trzy porównania na dwanaście przeprowadzonych nie pokazały 

statystycznie istotnych różnic – szczegóły omówiono w aneksie w komentarzach do tabel 13-23). 

Może to oznaczać, iż korzystanie ze wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania zwiększa 

efektywność nauczania w szkołach, które takie działania podejmują. Jednakże ze względu na 

korelacyjny charakter zaobserwowanej zależności nie można wykluczyć hipotezy, iż to bardziej 

efektywne szkoły częściej korzystają z omawianych wskaźników.  

Dyrektorów, którzy powiedzieli, że w ich szkole nie wykorzystywano dotychczas wskaźników EWD, 

zapytano dodatkowo o powód ich niestosowania. Odpowiedzi pogrupowano w kategorie i 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Rysunek 4. Najczęstsze powody niestosowania wskaźników EWD w szkołach 

Ponad jedna trzecia dyrektorów niestosujących wskaźników EWD w ewaluacji nauczania przyznała, 

że nie posiadała wystarczającej wiedzy bądź umiejętności potrzebnych do zastosowania wskaźników 

EWD, 26,9% nie widziało potrzeby jego stosowania. Co dziesiąty dyrektor, który nie korzysta ze 

wskaźników EWD, wskazywał jako powód brak przydatności tego typu wskaźników. Część osób 

badanych nie potrafiło określić przyczyny niestosowania w przeszłości wskaźników ze względu na 

zmianę na stanowisku dyrektora szkoły. Co ósmy dyrektor ze szkoły, w której nie stosowano 

wskaźników podał inny powód. 

Analiza ta pokazuje, że podstawową przeszkodą w stosowaniu wskaźników EWD przez szkoły jest 

brak wiedzy na temat samej metody oraz umiejętności właściwej interpretacji wskaźników. Brak 

potrzeby korzystania z tych wskaźników, a także negatywna ocena ich przydatności także może 

wynikać z niepoznania w wystarczającym stopniu możliwości ich wykorzystania w ewaluacji pracy 

szkoły. Na rzecz tej hipotezy świadczą odpowiedzi dyrektorów dotyczące planów w zakresie 

wykorzystywania wskaźników EWD w przyszłości. Prawie wszyscy badani dyrektorzy (98,6%) 

zadeklarowali, że planują stosować te wskaźniki w przyszłości. Dotychczasowe ich 

niewykorzystywanie nie może więc wynikać ze świadomego odrzucenia tej metody, jako nieprzydatnej 

szkołom. 

Analizy z wykorzystaniem metody EWD szkoły mogą prowadzić nie tylko posługując się trzyletnimi 

wskaźnikami publikowanymi na stronie projektu, ale także korzystając ze specjalnie przygotowanej w 

tym celu aplikacji, jaką jest Kalkulator EWD, umożliwiającej prowadzenie pogłębionych analiz 

efektywności nauczania różnych grup uczniów. Dlatego dyrektorów zapytano o to, czy 

przeprowadzano w ich szkołach analizy EWD w ramach realizowanych ewaluacji wewnętrznych pracy 

szkoły (w roku 2012 i przed rokiem 2012). Wyniki te dają bardzo podobny obraz, jak w przypadku 

danych na temat wykorzystania wskaźników trzyletnich. Na poniższym wykresie pokazano udział 

procentowy odpowiedzi dyrektorów z poszczególnych typów szkół w podziale na lata. 
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Rysunek 5. Stosowanie wskaźników EWD w ramach prowadzonych w szkołach ewaluacji wewnętrznych w 2012 roku 

i wcześniej 

Analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie pokazuje wzrost wykorzystania wskaźników 

EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej w kolejnych latach. Wzrost ten jest większy w szkołach 

ponadgimnazjalnych niż w gimnazjach. Z drugiej jednak strony dyrektorzy gimnazjów częściej 

deklarowali wykorzystywanie wskaźników EWD niż dyrektorzy liceów i techników. Różnice te są 

istotne statystycznie, a odpowiednie analizy zostały udokumentowane w aneksie w tabelach 24 i 25. 

Zauważyć można także zmniejszający się dystans w zakresie stosowania wskaźników EWD w 

ewaluacji wewnątrzszkolnej między poszczególnymi typami szkół. Chociaż nadal dyrektorzy 

techników najrzadziej deklarowali wykorzystanie metody EWD. 

Podobnie jak w przypadku wykorzystywania wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania, 

stwierdzono zależność deklaracji dyrektorów od stażu ich pracy. Dyrektorzy o dłuższym 

doświadczeniu zawodowym częściej deklarowali stosowanie wskaźników EWD w ewaluacji 

wewnątrzszkolnej (patrz: Aneks, tabele 26-29). 

Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w zakresie wykorzystywania wskaźników EWD między 

szkołami położonymi w miejscowościach o różnej wielkości (patrz: Aneks, tabele 30, 31). 

Analiza związku wykorzystywania wskaźników EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej z efektywnością 

pracy szkoły (mierzoną tymi wskaźnikami) nie jest konkluzywna (patrz: Aneks, tabele 32, 33). W 

szkołach, w których dyrektorzy deklarowali wykorzystywanie wskaźników, zaobserwowano wyższe 

wartości EWD (dla każdego typu szkoły), jednak tylko połowę z tych różnic można uznać z istotną 

statystycznie na poziomie istotności p<0,05. Zależności te nie są więc tak wyraźne, jak w przypadku 

deklaracji dyrektorów dotyczących wykorzystywania wskaźników trzyletnich. 

Wykorzystanie wskaźników EWD do ewaluacji prowadzonych przez szkoły wiąże się bezpośrednio ze 

stosowaniem narzędzi umożliwiających prowadzenie takich analiz. Dlatego dyrektorów pytano o to, 

jakie narzędzia wykorzystywane są w ich szkołach do analizowania wyników egzaminów 

zewnętrznych. Mieli oni ustosunkować się do dwóch wymienionych przez ankietera (własne 

opracowania oparte na arkuszu kalkulacyjnym, kalkulatory EWD, udostępnione nieodpłatnie na stronie 

www.ewd.edu.pl), a także wymienić inne, jeśli są w szkole stosowane. Na poniższym wykresie 

przedstawiono udział procentowy odpowiedzi dyrektorów. 
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Rysunek 6. Narzędzia stosowane przez szkoły do analizowania wyników egzaminów zewnętrznych 

Szkoły najczęściej wykorzystują własne opracowania oparte na arkuszu kalkulacyjnym do analizy 

wyników egzaminów zewnętrznych. kalkulatory EWD są trochę mniej popularne, jednak ich 

wykorzystanie jest bardzo różne w zależności od typu szkoły. Różnice te są istotne statystycznie 

(p<0,001, df=6, Chi
2
=190,553). W gimnazjach ponad 80% dyrektorów deklaruje wykorzystywanie 

kalkulatorów EWD, w liceach – trochę ponad połowa, natomiast w technikach – niecałe 40%. 

Zauważa się także istotne różnice w wykorzystaniu kalkulatorów EWD w zależności od stażu pracy 

dyrektora. Średnia stażu pracy na stanowisku dyrektora jest wyższa w szkołach wykorzystujących 

kalkulatory EWD niż w tych, w których korzystano z opracowań własnych na podstawie arkusza 

kalkulacyjnego (patrz: Aneks, tabela 34). Oznacza to, że dyrektorzy z dłuższym doświadczeniem 

zawodowym częściej deklarują, że sięgają po kalkulatory EWD jako narzędzie analizy wyników 

egzaminacyjnych. 

Stwierdzono także pewne różnice w zakresie wykorzystywania kalkulatorów EWD w zależności od 

wielkości miejscowości, w której znajduje się szkoła. W szkołach wiejskich częściej wykorzystywano 

kalkulatory EWD, natomiast w szkołach z miejscowości pomiędzy 20 a 100 tysięcy mieszkańców – 

rzadziej. W szkołach z dużych miast (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) częściej wykorzystywano inne 

narzędzia (patrz: Aneks, tabela 35). 

Analizy wykazały również, że korzystanie z Kalkulatora EWD do prowadzenia analiz wyników 

egzaminów zewnętrznych nie jest powiązane z poziomem wskaźników EWD (zarówno 

humanistycznych jak i matematyczno przyrodniczych) w żadnym z analizowanych typów szkół (patrz: 

Aneks, tabela 36). Średnia wartość obu wskaźników w grupie szkół, która korzysta z kalkulatora EWD 

jak i w grupie nie wykorzystującej tego narzędzia jest zasadniczo taka sama w każdym typie szkół. 

Badanych dyrektorów zapytano także o to, czy w szkole były jakieś problemy związane z analizami 

lub interpretacją wskaźników EWD oraz poproszono o sprecyzowanie, na czym te problemy polegały 

(jeśli wystąpiły). Udział procentowy odpowiedzi dyrektorów spośród tych, którzy zadeklarowali, że 

takie problemy były, przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Rysunek 7. Ocena przydatności poszczególnych informacji w zarządzaniu szkołą 

Spośród trzystu czterech wskazywanych przez dyrektorów szkół problemów związanych z analizami 

wskaźników EWD najczęściej pojawiał się problem z interpretacją samych wskaźników lub wykresów 

(64,8% wskazań). Dyrektorzy wskazywali również na brak przeszkolenia (11,2%), jednak nie wiemy, 

czy problemem był brak umiejętności technicznych obsługi programu, czy brak umiejętności 

poprawnej interpretacji wyników analiz, być może obie kwestie. Znacznie rzadziej wskazywano na 

problemy techniczne (3,6%), czy podobną kategorię problemów z kalkulatorem EWD (8,6%). Niektóre 

odpowiedzi dotyczyły niemożliwości przeprowadzenia analiz (na czas) ze względu na brak danych 

(6,3%), otrzymywanie danych zbyt późno (2%), czy zbyt małą populację uczniów w szkole, by można 

było wykonywać analizy (3%). Nieliczni dyrektorzy przyznali, że analizy są problematyczne z tego 

względu, że są czasochłonne (2,3%). 

Wyniki te pokazują, że podstawowym problemem związanym z analizami wykorzystującymi metodę 

EWD wśród szkół, które takowe zgłaszają, jest brak wystarczającej wiedzy na temat tego, jak 

poprawnie interpretować wskaźniki i wykresy. Odpowiedzi udzielane prze dyrektorów wskazują, że 

obsługa narzędzia od strony technicznej nie jest w powszechnej ocenie trudna. 

3.3. Ocena użyteczności wskaźników EWD 

Ostatnim podjętym przez nas problemem jest ocena użyteczności wskaźników EWD w różnych 

aspektach zarządzania szkołą. Informacja płynąca ze wskaźników EWD ma bowiem szansę tylko 

wtedy przełożyć się na zmiany w szkole i poprawę jej funkcjonowania, jeśli wskaźniki będą 

postrzegane jako przydatne i wartościowe źródło wiedzy dla podejmowania różnych decyzji. 

Dyrektorów zapytano o to, jak oceniają przydatność różnych informacji, w tym także wskaźników 

EWD, w zarządzaniu szkołą. Procentowy udział ich odpowiedzi zaprezentowano na poniższym 

wykresie. 
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Rysunek 8. Ocena przydatności poszczególnych informacji w zarządzaniu szkołą 

Dyrektorzy doceniają wszystkie z wymienionych źródeł informacji i uważają je za przydatne w 

zarządzaniu szkołą. Możemy jednak zauważyć, że wyniki egzaminów zewnętrznych zostały ocenione 

jako najbardziej przydatne spośród wymienionych. Zaraz za nimi znalazły się wyniki klasyfikacji 

rocznej. Wskaźniki EWD w porównaniu do pozostałych wymienionych zostały uznane za mniej 

użyteczne, chociaż ponad jedna trzecia dyrektorów uznała je za bardzo przydatne, a ponad połowa za 

przydatne. 

Interesujące może być także porównanie, czy poszczególne źródła informacji są postrzegane jako tak 

samo przydatne przez dyrektorów gimnazjów, liceów i techników. Test chi-kwadrat wskazał na brak 

istotnych statystycznie różnić pomiędzy typem szkoły a przydatnością wyników ewaluacji wewnętrznej 

(p=0,929, df=4, Chi
2
=0,870), zewnętrznej (p=0,775, df=4, Chi

2
=1,787) i klasyfikacji rocznej (p=0,413, 

df=4, Chi
2
=3,946) w zarządzaniu szkołą. Zależność taka występuje natomiast w przypadku oceny 

przydatności wskaźników EWD (p=0,000, df=4, Chi
2
=24,170) i egzaminów zewnętrznych (p<0,001, 

df=4, Chi
2
=38,451).  
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Dyrektorzy gimnazjów częściej uznawali wskaźnik EWD za bardzo przydatny niż dyrektorzy 

pozostałych typów szkół, a zwłaszcza techników. W technikach 12,5% dyrektorów oceniło wskaźniki 

EWD jako w niewielkim stopniu przydatne lub zupełnie nieprzydatne. Różnice pokazano na poniższym 

wykresie. 

 

 
 

Rysunek 9. Ocena przydatności wskaźników EWD w zarządzaniu szkołą w podziale na typ szkoły 

W przypadku zależności między typem szkoły a oceną przydatności wyników egzaminów 

zewnętrznych zauważyć można, że różnice występują tylko na przestrzeni odpowiedzi "bardzo 

przydatne" i "przydatne" znosząc się (np. gimnazja częściej uznawały wyniki egzaminacyjne za bardzo 

przydatne i rzadziej za przydatne; szkoły licealne i technika na odwrót). Nie ma natomiast różnic 

w przypadku uznania wyników za nieprzydatne lub przydatne w niewielkim stopniu. 

Dyrektorzy dostrzegali różnorodne możliwości wykorzystania wskaźników EWD w zarządzaniu szkołą. 

Niemal każdy dyrektor szkoły przyznał, że wnioski z analiz EWD były przydatne w planowaniu zadań 

rocznych (94,6% badanych, w tym 47,9% podkreśla tę przydatność w zdecydowany sposób). Równie 

często przydawały się do motywowania nauczycieli (94,2% odpowiedzi pozytywnych). W  przypadku 

93,9% szkół wskaźniki uwzględniane były w planie nadzoru pedagogicznego, a w 93,2% przypadków 

służyły modyfikacji planu rozwoju szkoły. Wskaźniki znalazły również zastosowanie w opracowywaniu 

planów szkoleń dla nauczycieli w 88,3% placówek. Niemal co trzeci dyrektor wykorzystywał wskaźniki 

EWD w inny sposób (służący zarządzaniu szkołą). 

 Spośród dyrektorów, którzy w inny sposób wykorzystywali wskaźniki w zarządzaniu szkołą niemal co 

trzeci wskazał na promocję szkoły i ich pozytywny skutek w trakcie naboru (31,9%). Wskaźniki 

znalazły zastosowanie również w trakcie organizacji działalności szkoły czy przygotowywaniu oferty 

edukacyjnej (27,4%), planowaniu i modyfikacji pracy nauczycieli (16,5%) oraz w polityce kadrowej 

(10,6%). Odpowiedzi te pokazuje poniższy wykres. 
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Rysunek 10. Przydatność wniosków z analiz EWD w poszczególnych aspektach związanych z zarządzaniem szkołą 

 
Rysunek 11. Inne zastosowania wskaźników EWD w zarządzaniu szkołą 

 

Wyniki analizy chi-kwadrat wskazały dodatkowo na istotne statystycznie różnice między typem szkoły 

a sposobem wykorzystywania wskaźników EWD (p<0,020, df=20, Chi
2
=35,113). Szkoły licealne 

częściej doceniały wpływ wskaźników EWD na promocję szkoły i nabór, rzadziej na planowanie i 

modyfikację pracy nauczycieli, politykę kadrową i organizację działalności szkoły niż pozostałe typy 

szkół (patrz: Aneks, tabela 37). 

Wyniki analiz omówione w tej części rozdziału pokazały, że dyrektorzy szkół postrzegają wskaźniki 

EWD jako przydatne w podejmowaniu różnych decyzji związanych procesem zarządzania. Informacje 

płynące ze wskaźników najbardziej doceniają dyrektorzy gimnazjów, najmniej – dyrektorzy techników. 

Wskaźniki EWD znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach zarządzania szkołą. 

47,9% 
41,2% 

57,5% 
42,4% 

36,1% 

6,6% 

46,7% 
53,0% 

36,4% 

50,8% 
52,3% 

24,4% 

5,2% 5,4% 5,6% 6,4% 10,7% 

58,2% 

0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,9% 

10,8% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

P
o

m
ag

aj
ą 

w
 p

la
n

o
w

an
iu

za
d

ań
 r

o
cz

n
yc

h

P
o

m
ag

aj
ą 

w
 m

o
ty

w
o

w
an

iu
n

au
cz

yc
ie

li

Są
 u

w
zg

lę
d

n
ia

n
e 

w
 p

la
n

ie
n

ad
zo

ru
 p

ed
ag

o
gi

cz
n

e
go

Sł
u

żą
 m

o
d

yf
ik

ac
ji 

p
la

n
u

ro
zw

o
ju

 s
zk

o
ły

P
o

m
ag

aj
ą 

w
 o

p
ra

co
w

an
iu

p
la

n
ó

w
 s

zk
o

le
ń

 d
la

n
au

cz
yc

ie
li

W
 in

n
y 

sp
o

só
w

 s
ą

w
yk

o
rz

ys
ty

w
an

e
 d

o
za

rz
ąd

za
n

ia
 s

zk
o

łą

zdecydowanie nie

raczej nie

raczej tak

zdecydowanie tak

31,9% 
27,4% 

16,5% 

10,6% 
14,2% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Promocja
szkoły, nabór

Organizacja
działalności

szkoły, oferta
edukacyjna

Planowanie i
modyfikacja

pracy
nauczycieli

Polityka
kadrowa

Inne



22 

 

 

 

4. Podsumowanie 

Przeprowadzone badanie pokazało, że ogólna wiedza na temat metody EWD jest powszechna wśród 

dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Są oni świadomi tego, że wskaźniki takie istnieją, 

ponad połowa deklaruje, że uczestniczyła w szkoleniach z tego zakresu, a prawie 40% zna prawdziwą 

wartość trzyletnich wskaźników swoich szkół. Pokazuje to, że spora część dyrektorów może być 

świadomymi użytkownikami metody EWD. 

Zdecydowana większość dyrektorów szkół zadeklarowała, że wykorzystuje wskaźniki EWD zarówno 

do oceny efektywności nauczania w swoich szkołach (prawie trzy czwarte dyrektorów), jak i 

pogłębionych analiz wewnątrzszkolnych (62% dyrektorów). Kalkulatory EWD także są często 

wykorzystywane do analiz wyników egzaminacyjnych (ok. 60% dyrektorów zadeklarowało jego 

używanie). 

Porównanie deklaracji dotyczących 2012 roku i wcześniejszych lat pokazało wzrost wykorzystania 

wskaźników z roku na rok. Wzrost ten zaobserwowano dla każdego typu szkoły, jednak był on 

większy w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niż gimnazjów. Dodatkowo prawie wszyscy badani 

dyrektorzy zadeklarowali, że planują stosować te wskaźniki w przyszłości. 

Zaobserwowano istotne różnice w wykorzystaniu wskaźników między poszczególnymi typami szkół. 

Dyrektorzy gimnazjów zdecydowanie częściej niż dyrektorzy liceów i techników deklarowali, że 

wykorzystują wskaźniki EWD a także że korzystają z kalkulatorów EWD. 

Staż pracy dyrektora także okazał się powiązany ze stosowaniem metody EWD. Dyrektorzy z 

dłuższym stażem (ogólnym oraz na stanowisku dyrektora badanej szkoły) częściej deklarowali 

wykorzystywanie wskaźników EWD. 

Zaobserwowano także związek wykorzystywania wskaźników EWD z efektywnością pracy szkoły 

(mierzoną tymi wskaźnikami).Nie dawał on jednak spójnego obrazu dla wszystkich wyników. Okazało 

się, że szkoły, w których dyrektorzy deklarują, że wykorzystywali wskaźniki EWD, częściej miały 

wyższe wartości trzyletnich wskaźników EWD (choć nie wszystkie analizowane różnice były istotne 

statystycznie). Z drugiej stronny korzystanie z Kalkulatora EWD do prowadzenia analiz wyników 

egzaminów zewnętrznych okazało się nie być powiązane z poziomem wskaźników EWD w żadnym z 

analizowanych typów szkół. Brak zatem jednoznacznych dowodów na to, że wykorzystywanie 

wskaźników EWD prowadzi do większej efektywności nauczania (choć oczywiście zebrane dane i 

przeprowadzone analizy nie mogą tego wykluczyć). Być może po prostu szkoły o wyższym EWD 

chętniej deklarowały, że wykorzystują te wskaźniki, bowiem są one dla nich częściej powodem do 

dumy. 

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że nie obserwujemy zróżnicowania wykorzystywania 

wskaźników EWD między szkołami zlokalizowanymi w miejscowościach o różnej wielkości. 

Analiza powodów niewykorzystywania wskaźników lub problemów z ich stosowaniem pokazała, że 

główną przeszkodą w stosowaniu wskaźników EWD przez szkoły jest brak wiedzy na temat samej 

metody oraz umiejętności właściwej interpretacji wskaźników i wykresów. 

Analizy poświęcone problemowi użyteczności wskaźników EWD pokazały, że dyrektorzy szkół 

postrzegają je jako przydatne w podejmowaniu różnych decyzji związanych z procesem zarządzania. 

Informacje płynące ze wskaźników najbardziej doceniają dyrektorzy gimnazjów, najmniej – dyrektorzy 

techników. Wskaźniki EWD znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach zarządzania szkołą. 

Wyniki tego badania pozwalają na sformułowanie kilku rekomendacji dla rozwoju metody i działań 

upowszechniających. Badanie uwidoczniło duże różnice w wykorzystywaniu wskaźników oraz ocenie 

ich użyteczności między szkołami różnego typu. Zespół badawczy powinien zastanowić się, jakie 

działania może podjąć, by wiedza o metodzie EWD stała się bardziej powszechna przede wszystkim 

wśród techników, a także wśród liceów. Ponieważ wskaźniki dla szkół gimnazjalnych mają dłuższą 

tradycję (dane z systemu egzaminów zewnętrznych wcześniej umożliwiły ich wyliczanie), więcej 
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materiałów i działań szkoleniowych dotyczyło tych właśnie. Być może w kolejnych latach projektu 

warto odwrócić (lub chociaż wyrównać) te proporcje.  

Dodatkowym źródłem obserwowanych różnic może być to, że wskaźniki dla szkół 

ponadgimnazjalnych mogą się jawić jako bardziej złożone, trudniejsze w odbiorze, gdyż ze względu 

na złożoną strukturę matury, same wyniki egzaminacyjne wymagają niełatwych do zrozumienia dla 

przeciętnego odbiorcy przekształceń. Ta zagadkowość ich powstawania i poczucie niezrozumienia z 

tym związane także może sprawiać, że zainteresowanie ze strony szkół ponadgimnazjalnych jest 

mniejsze. Jeśli jest to prawdziwy powód, należałoby rekomendować wypracowanie bardziej 

przystępnych sposobów komunikowania sposobu powstawania wskaźników. Zebrane dane nie 

pozwalają jednak na jednoznaczne sformułowanie przyczyny.  

Różnice między technikami a liceami w zakresie wykorzystania wskaźników i oceny ich użyteczności 

mogą wskazywać, że problem leży w mniejszym dopasowaniu wskaźnika do potrzeb szkół o danej 

specyfice. Wskaźniki EWD przynoszą najwięcej informacji szkołom, które mają ogólny profil 

kształcenia (są one liczone bowiem przede wszystkim dla wyników w zakresie dość ogólnych 

umiejętności). Gimnazja są takimi szkołami. Technika natomiast mają prawdopodobnie większą 

potrzebę oceny skuteczności nauczania w zakresie przedmiotów, w których się specjalizują, a 

wskaźniki EWD nie dają takiej możliwości (i w tym zakresie nie ma raczej szans na zmiany). Może 

powody tego typu sprawiają, że rzadziej je stosują. 

Przypuszczalnie rozwój narzędzi analitycznych mógłby przynieść wzrost zainteresowania 

wskaźnikami EWD ze strony szkół ponadgimnazjalnych. Od 2013 roku szkoły będą mogły analizować 

dynamikę trzyletnich wskaźników. Zwiększenie możliwości analitycznych kalkulatorów EWD w 

przypadku tych szkół nie jest już takie oczywiste (na razie szkoły mogą analizować tylko wyniki z 

matury z matematyki), gdyż są one ściśle związane z formułą egzaminu maturalnego. 

Wyniki tego badania pokazały także, że głównym problemem dla dyrektorów, którzy nie wykorzystują 

metody EWD jest poczucie braku kompetencji w zakresie interpretacji wskaźników i wykresów. 

Pokazuje to, że należy starać się w miarę możliwości upraszczać sposoby komunikowania 

wskaźników tak, by uczynić je łatwiejszymi w odbiorze, a także rozwijać materiały szkoleniowe 

poświęcone interpretacji wskaźników i wykresów rysowanych za pomocą Kalkulatora EWD 100. W 

działaniach upowszechniająco-szkoleniowych należy większą uwagę zwrócić na dyrektorów młodych 

stażem.  

Uczciwość badawcza wymaga jeszcze podkreślenia, że należy pamiętać, iż analizowane dane mają 

charakter deklaracji dyrektorskich. Nie można ich traktować jako wiedzy o rzeczywistym poziomie 

wykorzystywania wskaźników. Prawdziwy obraz mógł zostać trochę zniekształcony przez metodę 

prowadzonych badań i naturalną chęć osób badanych do zaprezentowania się w jak najlepszym 

świetle. 
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Aneks 

Tabela 8 Reprezentatywność szkół gimnazjalnych ze względu na wielkość miast 

typ miejscowości Liczebności 

obserwowane 

Liczebności 

oczekiwane* 

Różnica 

wieś 228 226,2 1,8 

miasta do 20 tys. mieszkańców 67 63,6 3,4 

miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców 61 59,3 1,7 

miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 74 80,8 -6,8 

Chi-kwadrat 0,817   

df 3   

p 0,845   

* na podstawie danych populacyjnych 

Tabela 9 Reprezentatywność szkół licealnych ze względu na wielkość miast 

typ miejscowości Liczebności 

obserwowane 

Liczebności 

oczekiwane* 

Różnica 

wieś 78 77,4 ,6 

miasta do 20 tys. mieszkańców 60 65,7 -5,7 

miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców 113 107,4 5,6 

miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 138 138,5 -,5 

Chi-kwadrat 0,803   

df 3   

p 0,849   

* na podstawie danych populacyjnych 

Tabela 10 Reprezentatywność techników ze względu na wielkość miast 

typ miejscowości Liczebności 

obserwowane 

Liczebności 

oczekiwane* 

Różnica 

wieś 46 54,1 -8,1 

miasta do 20 tys. mieszkańców 110 117,2 -7,2 

miasta od 20 do 100 tys. mieszkańców 146 130,5 15,5 

miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 102 102,2 -,2 

Chi-kwadrat 3,504   

df 3   

p 0,320   

* na podstawie danych populacyjnych 
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Tabela 11 Faktyczne a deklarowane EWD w części matematyczno-przyrodniczej dla gimnazjów 

EWD matematyczno-

przyrodnicze deklarowane 

EWD matematyczno-przyrodnicze faktyczne Ogółem 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 53,8% 13,3% 1,1% 18,1% 

nie różniące się od zera 14,1% 13,3% 0,0% 10,7% 

dodatnie 16,7% 53,8% 88,6% 54,2% 

nie orientuję się 15,4% 19,7% 10,2% 17,0% 

 

 
Tabela 12 Faktyczne a deklarowane EWD w części matematyczno-przyrodniczej dla liceów 

EWD matematyczno-

przyrodnicze deklarowane 

EWD matematyczno-przyrodnicze faktyczne Ogółem 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 37,9% 5,5% 0,0% 17,3% 

nie różniące się od zera 14,9% 11,0% 0,9% 9,6% 

dodatnie 16,8% 62,4% 87,2% 50,9% 

nie orientuję się 30,4% 21,1% 12,0% 22,2% 

 

 

Tabela 13 Faktyczne a deklarowane EWD w części matematyczno-przyrodniczej dla techników 

EWD matematyczno-

przyrodnicze deklarowane 

EWD matematyczno-przyrodnicze faktyczne Ogółem 

ujemne nie różniące się od zera dodatnie 

ujemne 32,6% 16,6% 0,9% 17,9% 

nie różniące się od zera 12,8% 12,6% 0,9% 9,5% 

dodatnie 13,5% 37,1% 81,8% 41,0% 

nie orientuję się 41,1% 33,8% 16,4% 31,6% 
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Tabela 16 Stosowanie wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r/staż pracy na stanowisku 

dyrektora 

Porównania wielokrotne 
Staż pracy na stanowisku dyrektora w szkole 
Test Tukey'a HSD 

(I) Stosowanie 
wskaźników EWD do 
oceny efektywności 
nauczania w 2012 r 

(J) Stosowanie 
wskaźników EWD do 
oceny efektywności 
nauczania w 2012 r 

Różnica średnich 
(I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie ,993
*
 ,399 ,035 ,06 1,93 

nie orientuję się 4,663
*
 1,134 ,000 2,00 7,32 

nie 
dimension3 

tak -,993
*
 ,399 ,035 -1,93 -,06 

nie orientuję się 3,671
*
 1,168 ,005 ,93 6,41 

nie orientuję się 
dimension3 

tak -4,663
*
 1,134 ,000 -7,32 -2,00 

nie -3,671
*
 1,168 ,005 -6,41 -,93 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 
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Tabela 17 Stosowanie wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r/całkowity staż pracy 

 

Tabela 18 Stosowanie wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r/staż pracy na stanowisku 

dyrektora 

Porównania wielokrotne 
Staż pracy na stanowisku dyrektora w szkole 
Test Tamhane'a 

(I) Stosowanie 
wskaźników EWD do 
oceny efektywności 
nauczania przed 2012 r. 

(J) Stosowanie 
wskaźników EWD do 
oceny efektywności 
nauczania przed 2012 r. 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie 1,067
*
 ,364 ,010 ,20 1,94 

nie orientuję się 4,785
*
 ,600 ,000 3,32 6,25 

nie 
dimension3 

tak -1,067
*
 ,364 ,010 -1,94 -,20 

nie orientuję się 3,718
*
 ,624 ,000 2,20 5,24 

nie orientuję się 
dimension3 

tak -4,785
*
 ,600 ,000 -6,25 -3,32 

nie -3,718
*
 ,624 ,000 -5,24 -2,20 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 

 
Tabela 19 Stosowanie wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r/całkowity staż pracy 

Porównania wielokrotne 
Całkowity staż pracy 
Test Tukey'a HSD 

(I) Stosowanie wskaźników 
EWD do oceny efektywności 
nauczania przed 2012 r. 

(J) Stosowanie wskaźników 
EWD do oceny efektywności 
nauczania przed 2012 r. 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie ,314 ,425 ,741 -,68 1,31 

nie orientuję się 2,744* ,957 ,012 ,50 4,99 

nie 
dimension3 

tak -,314 ,425 ,741 -1,31 ,68 

nie orientuję się 2,430* ,974 ,034 ,14 4,72 

nie orientuję się 
dimension3 

tak -2,744* ,957 ,012 -4,99 -,50 

nie -2,430* ,974 ,034 -4,72 -,14 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 
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Tabela 20 Stosowanie wskaźnika EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 roku przez różne typy 

szkół/wskaźnik EWD z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych 
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Tabela 21 Stosowanie wskaźnika EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 rokiem przez różne typy 

szkół/wskaźnik EWD z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych 
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Tabela 22 Stosowanie przez gimnazja wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r. /wskaźnik EWD 

z przedmiotów humanistycznych 

Tabela 23 Stosowanie przez licea wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r. /wskaźnik EWD z 

przedmiotów humanistycznych 

 



31 

 

 

 
 

Tabela 24 Stosowanie przez licea wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r. /wskaźnik EWD z 

przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 

Tabela 25 Stosowanie przez technika wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania w 2012 r. /wskaźnik EWD z 

przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 
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Tabela 26 Stosowanie przez gimnazja wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r. /wskaźnik 

EWD z przedmiotów humanistycznych 

Tabela 27 Stosowanie przez licea wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r. /wskaźnik EWD z 

przedmiotów humanistycznych 
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Tabela 28 Stosowanie przez technika wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r. /wskaźnik 

EWD z przedmiotów humanistycznych 

Tabela 29 Stosowanie przez gimnazja wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r. /wskaźnik 

EWD z przedmiotów matematyczno - przyrodnicze 
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Tabela 30 Stosowanie przez technika wskaźników EWD do oceny efektywności nauczania przed 2012 r. /wskaźnik 

EWD z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych 

Tabela 31 Przeprowadzanie analiz EWD w 2012 roku w ramach ewaluacji wewnętrznej w podziale na typ szkoły 

 
Tabela 32 Przeprowadzanie analiz EWD przed 2012 rokiem w ramach ewaluacji wewnętrznej w podziale na typ 

szkoły 

% z Typ Szkoły 

 
Typ Szkoły 

Ogółem gimnazjum LO technikum 

Czy przeprowadzali analizy 
EWD w latach przed 2012 r. 

tak 65,6% 48,0% 37,1% 51,3% 

nie 28,0% 45,2% 54,3% 41,5% 

nie pamiętam 6,4% 6,7% 8,6% 7,2% 
Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela 33 Przeprowadzanie analiz EWD w 2012 roku w ramach ewaluacji wewnętrznej/staż pracy na stanowisku 

dyrektora 

Porównania wielokrotne 
Staż pracy na stanowisku dyrektora w szkole 
Test Tukey'a HSD 

(I) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w roku 2012 

(J) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w roku 2012 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie 1,036
*
 ,371 ,015 ,16 1,91 

nie pamiętam 5,315
*
 1,054 ,000 2,84 7,79 

nie 
dimension3 

tak -1,036
*
 ,371 ,015 -1,91 -,16 

nie pamiętam 4,279
*
 1,072 ,000 1,76 6,79 

nie pamiętam 
dimension3 

tak -5,315
*
 1,054 ,000 -7,79 -2,84 

nie -4,279
*
 1,072 ,000 -6,79 -1,76 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 

 
Tabela 34 Przeprowadzanie analiz EWD w 2012 roku w ramach ewaluacji wewnętrznej/całkowity staż pracy 

Porównania wielokrotne 
Całkowity staż pracy 
Test Tukey'a HSD 

(I) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w roku 2012 

(J) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w roku 2012 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie ,934 ,443 ,089 -,11 1,97 

nie pamiętam 3,704* 1,258 ,009 ,75 6,66 

nie 
dimension3 

tak -,934 ,443 ,089 -1,97 ,11 

nie pamiętam 2,770 1,280 ,078 -,23 5,77 

nie pamiętam 
dimension3 

tak -3,704* 1,258 ,009 -6,66 -,75 

nie -2,770 1,280 ,078 -5,77 ,23 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 

 

 

 

Tabela 35 Przeprowadzanie analiz EWD przed 2012 rokiem w ramach ewaluacji wewnętrznej/staż pracy na 

stanowisku dyrektora 

Porównania wielokrotne 
Staż pracy na stanowisku dyrektora w szkole 
Test Tukey'a HSD 

(I) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w latach 
przed 2012 r. 

(J) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w latach 
przed 2012 r. 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie 1,011
*
 ,365 ,016 ,16 1,87 

nie pamiętam 4,546
*
 ,690 ,000 2,93 6,16 

nie 
dimension3 

tak -1,011
*
 ,365 ,016 -1,87 -,16 

nie pamiętam 3,534
*
 ,700 ,000 1,89 5,18 

nie pamiętam 
dimension3 

tak -4,546
*
 ,690 ,000 -6,16 -2,93 

nie -3,534
*
 ,700 ,000 -5,18 -1,89 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 
 
 

Tabela 36 Przeprowadzanie analiz EWD przed 2012 rokiem w ramach ewaluacji wewnętrznej/całkowity staż pracy 

Porównania wielokrotne 

Całkowity staż pracy 
Test Tukey'a HSD 

(I) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w latach przed 
2012 r. 

(J) Czy przeprowadzali 
analizy EWD w latach przed 
2012 r. 

Różnica 
średnich (I-J) 

Błąd 
standardowy Istotność 

95% przedział ufności 

Dolna granica Górna granica 

dimension2 

tak 
dimension3 

nie ,698 ,439 ,251 -,33 1,73 

nie pamiętam 2,093* ,831 ,032 ,14 4,04 

nie 
dimension3 

tak -,698 ,439 ,251 -1,73 ,33 

nie pamiętam 1,395 ,843 ,223 -,58 3,37 

nie pamiętam 
dimension3 

tak -2,093* ,831 ,032 -4,04 -,14 

nie -1,395 ,843 ,223 -3,37 ,58 

*. Różnica średnich jest istotna na poziomie 0.05. 
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Tabela 39 Wykorzystanie analizy EWD w ewaluacji wewnętrznej w 2012 roku/typ szkoły/wskaźniki EWD 

Typ 

szkoły 

 EWD z części  EWD w 

ewaluacji 

wewnętrznej w 

2012 roku 

N* Mean F Sig. 

gimnazju

m 

humanistycznej 

tak 281 ,4271 

1,856 0,174 
nie 117 ,0874 

Ogółe

m 
398 ,3272 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 281 ,4543 

1,689 0,194 
nie 117 ,1354 

Ogółe

m 
398 ,3605 

            237  -,6658 

     0,036 
nie 128  -1,6180 

Ogółe

m 
365  -,9997 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 237 -,5789 

6,548 0,011 
nie 128 -1,6250 

Ogółe

m 
365 -,9457 

techniku

m 

humanistycznej 

tak 186 -,0267 

3,169 0,076 
nie 153 -,7279 

Ogółe

m 
339 -,3432 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 186 ,0068 

7,341 0,007 
nie 153 -1,1465 

Ogółe

m 
339 -,5137 

* Ze względu na niewielką liczebność ze zbioru zostały usunięte odpowiedzi „nie pamiętam”  
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Tabela 40 Wykorzystanie analizy EWD w ewaluacji wewnętrznej w 2012 roku/typ szkoły/wskaźniki EWD 

Typ szkoły  EWD z części  EWD w ewaluacji wewnętrznej 

przed 2012 rokiem 

N* Mean F Sig. 

gimnazjum 

humanistycznej 

tak 268 ,3738 

0,535 0,465 nie 115 ,1862 

Ogółem 383 ,3174 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 268 ,4692 

2,229 0,136 nie 115 ,0974 

Ogółem 383 ,3576 

liceum 

humanistycznej 

tak 179 -,6197 

4,154 0,042 nie 167 -1,5256 

Ogółem 346 -1,0569 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 179 -,5586 

4,167 0,042 nie 167 -1,3823 

Ogółem 346 -,9562 

technikum 

humanistycznej 

tak 134 ,0687 

2,134 0,145 nie 189 -,5310 

Ogółem 323 -,2822 

matematyczno 

przyrodniczej 

tak 134 ,0605 

4,440 0,036 nie 189 -,8746 

Ogółem 323 -,4867 

* Ze względu na niewielką liczebność ze zbioru zostały usunięte odpowiedzi „nie pamiętam”  

 

Tabela 41 Narzędzia wykorzystywane do analizowania wyników egzaminów zewnętrznych/staż pracy na stanowisku 

dyrektora 

Porównania średnich w kolumnach
a
 

 

Narzędzia stosowane do analizy wyników egzaminów zewnętrznych 

własne opracowania oparte 
na arkuszu kalkulacyjnym 

(Excel) 

kalkulatory EWD, 
udostępnione nieodpłatnie 
na stronie www.ewd.edu.pl inne narzędzia 

(A) (B) (C) 

Średnia 8 8 8 
Staż pracy na stanowisku dyrektora w szkole  A  

Wyniki są oparte na testach dwustronnych, przy założeniu równości wariancji, z poziomem istotności wynoszącym 0.05. Dla każdej istotnej pary, 
mniejsza kategoria pojawia się poniżej kategorii o większej średniej. 
a. Testy są skorygowane dla wszystkich porównań parami w obrębie każdej wewnętrznej podtabeli wykorzystującej poprawkę Bonferroniego. 

 

Tabela 42 Narzędzia wykorzystywane do analizowania wyników egzaminów zewnętrznych w podziale na wielkość 

miejscowości 

 

Wielkość miejscowości 

wieś 
miejscowość do 
20 tyś. 

miejscowość od 
20 do 100 tyś. 

miejscowość 
powyżej 100 tyś. 

% z N w kolumnie % z N w kolumnie % z N w kolumnie % z N w kolumnie 

Narzędzia stosowane do 
analizy wyników egzaminów 
zewnętrznych 

włsne opracowania oparte na 
arkuszu kalkulacyjnym (Excel) 

89,3% 89,0% 92,9% 92,9% 

kalkulatory EWD, 
udostępnione nieodpłatnie na 
stronie www.ewd.edu.pl 

72,3% 55,2% 51,6% 59,4% 

inne narzędzia 6,3% 5,7% 9,3% 11,7% 
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Tabela 44 Przydatność analiz EWD w podziale na typ szkoły 

 

Typ Szkoły 

gimnazjum LO technikum 

% z N w kolumnie % z N w kolumnie % z N w kolumnie 

Przydatność analiz EWD pomagają w planowaniu zadań 
rocznych 

97,0% 96,0% 93,7% 

są uwzględniane w planie nadzoru 
pedagogicznego 

95,5% 95,4% 92,7% 

służą modyfikacji planu rozwoju 
szkoły 

96,0% 93,6% 90,7% 

pomagają w motywowaniu 
nauczycieli 

94,5% 91,4% 90,0% 

pomagają w opracowaniu planów 
szkoleń dla nauczycieli 

87,9% 85,6% 86,4% 

promocja szkoły, nabór 7,8% 11,3% 8,3% 

planowanie i modyfikacja pracy 
nauczycieli 

5,3% 3,4% 5,6% 

polityka kadrowa 3,5% 2,1% 3,7% 

organizacja działalności szkoły, 
oferta edukacyjna 

9,8% 4,9% 8,6% 

inne 4,0% 4,3% 3,3% 

 

 

 


