
PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Zespół Szkół w Ozimku 

rok szkolny 2012/ 2013 

 

1. Określenie przedmiotu ewaluacji 

Jakie czynniki wpływają na wyniki egzaminów zewnętrznych? 

 

2. Cele projektu  

- podniesienie efektów kształcenia poprzez wdrażanie wniosków uzyskanych na drodze 

analizy egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz poznania czynników mających wpływ 

na wynik z tych egzaminów 

- uzyskanie informacji o pożądanych i niepożądanych efektach pracy szkoły, 

- eliminowanie czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy, rozwijanie czynników 

twórczych i wartościowych, 

- dążenie ku stałemu podnoszeniu efektywności pracy szkoły  

- dokonanie samooceny pracy szkoły, mające na uwadze jej rozwój. 

 

3. Pytania kluczowe 

- Czy przeprowadza się wstępną diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów?  

- Czy w szkole planuje się i przeprowadza się próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne  

ze wszystkich przedmiotów? 

- Czy wszyscy nauczyciele są zapoznawani się z wynikami egzaminów próbnych?  

- Czy rodzice uczniów są zapoznawani z wynikami egzaminów próbnych?  

- Czy rada pedagogiczna jest zapoznawana z wynikami egzaminów zewnętrznych 

gimnazjalnych i maturalnych?  

- Czy wnioski z corocznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych są brane pod uwagę  

w planowaniu pracy szkoły, planie nadzoru, planach pracy zespołów przedmiotowych, 

planowaniu godz. dodatkowych z art. 42.2.2 lit. a i b KN? 

- Czy zapoznaje się uczniów z procedurami egzaminacyjnymi, ze sposobem analizy i 

sprawdzania prac egzaminacyjnych? 

- Czy pozyskuje się materiały z egzaminów z poprzednich lat, tworząc własne opracowania 

(testy) uwzględniające standardy egzaminacyjne? 

- Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na wyniki egzaminów zewnętrznych? 

 

4. Kryteria sukcesu 

Uzyskanie szczegółowej odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na wyniki z 

egzaminów zewnętrznych 

 

5. Dobór metod badawczych 

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych w oparciu o kalkulator EWD Plus, wywiady 

indywidualne z nauczycielami, analiza dokumentacji. 

 

6. Wykonawcy 

Nauczyciele: Danuta Derda i Sławomir Makowiec. 



7. Ramy czasowe ewaluacji 

- rok szkolny 2012/ 2013. 

 

8. Odbiorcy ewaluacji 

- nauczyciele, 

- dyrektor, 

- rodzice. 

9. Harmonogram pracy zespołu ewaluacyjnego 

 

Pytania kluczowe 
Metody  

i narzędzia zbierania danych 
Termin realizacji 

Czy przeprowadza się wstępną diagnozę 

wiedzy i umiejętności uczniów?  

 

 

Czy w szkole planuje się i przeprowadza 

się próbne egzaminy gimnazjalne i 

maturalne ze wszystkich przedmiotów?  

 

 Czy wszyscy nauczyciele są 

zapoznawani się z wynikami egzaminów 

próbnych?  

 

Czy rodzice uczniów są zapoznawani  

z wynikami egzaminów próbnych?  

 

Czy rada pedagogiczna jest zapoznawana 

z wynikami egzaminów zewnętrznych 

gimnazjalnych i maturalnych?  

  

Czy wnioski z corocznych egzaminów 

gimnazjalnych i maturalnych są brane 

pod uwagę w planowaniu pracy szkoły, 

planie nadzoru, planach pracy zespołów 

przedmiotowych, planowaniu godz. 

dodatkowych z art. 42.2.2 lit. a i b KN? 

 

Czy zapoznaje się uczniów z procedurami 

egzaminacyjnymi, ze sposobem analizy i 

sprawdzania prac egzaminacyjnych? 

 

Czy pozyskuje się materiały z egzaminów 

z poprzednich lat, tworząc własne 

opracowania (testy) uwzględniające 

standardy egzaminacyjne? 

 

Jakie czynniki zewnętrzne wpływają na 

wyniki egzaminów zewnętrznych? 

Przegląd dokumentacji zespołów 

przedmiotowych oraz raportów po 

przeprowadzonych diagnozach.  

 

Przegląd dokumentacji – raporty  

z przeprowadzonych egzaminów próbnych, 

plany pracy szkoły, zespołów.  

 

Przegląd dokumentacji – protokoły posiedzeń 

rady pedagogicznej.  

  

 

Wywiad wśród wychowawców. 

  

 

Przegląd dokumentacji, wywiad wśród 

nauczycieli. 

 

 

Analiza dokumentacji, wywiad z dyrektorem 

szkoły i losowo wybranymi nauczycielami. 

 

 

 

 

 

Wywiad wśród nauczycieli. 

 

 

 

 

Wywiad wśród nauczycieli. 

 

 

 

 

Obserwacja prac zespołu wychowawczego. 

Wrzesień – 

październik 2012  

 

  

Luty 2013 r.  

 

  

  

Luty 2013 r.  

  

 

 

Marzec 2013 r.  

 

  

Wrzesień 2012 r. 

  

 

 

Październik 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

Luty 2013 r. 

 

 

 

 

Luty 2013 r. 

 

 

 

 

Cały rok 

 

10. Raport końcowy  
Raport zaprezentowany i przedyskutowany na radzie pedagogicznej.  

 

 



Raport końcowy 

 

Na wyniki egzaminu mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.  

Do czynników zewnętrznych zaliczyć należy środowisko i czynniki indywidualne 

(uczniowskie), a czynnikami wewnętrznymi są czynniki pedagogiczne (szkolne). 

Wiele rodzin uczniów naszej szkoły ma złą sytuację materialną. Bezrobocie i niskie dochody 

rodziców mają niejednokrotnie niekorzystny wpływ na postępy edukacyjne uczniów, 

powodując znaczące obniżenie ich motywacji oraz uniemożliwiając prawidłową organizację 

warsztatu pracy w domu ucznia (brak właściwych warunków odrabiania prac domowych).  

Wielu uczniów posiada orzeczenia i opinie specjalistycznej poradni pedagogiczno – 

psychologicznej, świadczące o ich obniżonej sprawności intelektualnej. Uczniowie ci często 

wykazują powolne tempo myślenia, skłonność do powierzchownego uogólniania, niski 

poziom rozumowania logicznego, niestałość uwagi i szybkie męczenie się wykonywaną pracą 

umysłową.  Wśród wielu uczniów można zaobserwować brak motywacji do uczenia się. 

Znamienna jest tutaj bierna postawa nie tylko samych uczniów, ale często również ich 

rodziców. Brak motywacji jest czynnikiem bardzo silnie hamującym postępy dzieci.  

Do czynników szkolnych mających wpływ na wyniki uczenia się (egzaminu) należą:  

1. Struktura zespołów klasowych: 

 niewielu uczniów w klasach jest bardzo ambitnych z dużą charyzmą, potrafiących 

zmobilizować kolegów do zdobywania lepszych wyników w nauce, 

 zbyt duża grupa uczniów z problemami w nauce jest hamulcem w realizacji materiału, 

poszerzania zakresu wiadomości, 

 w grupach uczniów o małych możliwościach intelektualnych panuje moda na „nieuczenie 

się”, pilność do nauki jest postrzegana negatywnie. 

 brak pozytywnej rywalizacji w zespołach klasowych. 

 duża liczba uczniów w klasach pierwszych gimnazjum – w których jest wielu uczniów 

trudnych wychowawczo - często dezorganizuje pracę na lekcjach i nie pozwala nauczycielowi 

na realizację zamierzonych celów. 

2. Brak systematycznego korzystania z zajęć pozalekcyjnych w godzinach poobiednich: 

 uczniowie z pobliskich wiosek w dużej mierze nie mają możliwości dojechania na zajęcia 

popołudniowe z powodu braku połączeń komunikacji publicznej, 

 niechęć uczniów do zajęć popołudniowych w szkole, szczególnie wyrównawczych. 

3. Frekwencja uczniów: 

 duża absencja jest powodem trudnych do nadrobienia zaległości szkolnych, rodzice zbyt 

łatwo usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci, 

 niewielu jest uczniów w szkole o 100% frekwencji.  

 



Wdrożone pozytywne praktyki, mające późniejszy wpływ na wyniki uczniów, to: 

1. Wyniki z egzaminów próbnych i właściwych są analizowane w celu poprawy jakości pracy 

szkoły. Analiza wyników ma charakter wszechstronny. Prowadzone działania są czytelne, 

zrozumiałe i korzystne dla uczestniczących w procesie osób (nauczycieli, rodziców i 

uczniów). Sposoby analizy są trafne i użyteczne. Informacje o wynikach dokonanych analiz 

są przekazywane Radzie Pedagogicznej, nauczycielom poszczególnych przedmiotów oraz 

rodzicom i uczniom. W szkole są wdrażane wnioski z analizy. 

2. Zapoznawanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi, ze sposobem analizy i 

sprawdzania prac egzaminacyjnych, pozyskiwanie materiałów egzaminacyjnych z 

poprzednich lat, tworzenie własnych opracowań (testy) uwzględniających standardy 

egzaminacyjne, własne doskonalenie, tworzenie nowoczesnych, efektywnych i atrakcyjnych 

pomocy dydaktycznych dla potrzeb lepszego zrozumienia przez uczniów materiału.  

 

Propozycja dalszych kierunków pracy: 

- ewentualna modyfikacja programów nauczania, 

- zmiana podręczników na bardziej dostosowane do poziomu ucznia, 

- lepsze dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów, 

- organizacja zajęć wspierających ucznia, zajęć dla uczniów o średnich umiejętnościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

Analiza 

wyników egzaminu gimnazjalnego – kwiecień 2012. 
 

 

 

 

Informacje wstępne. 

 

Wykresy uzyskano korzystając z kalkulatora EWD 100, gdzie zastosowana jest skala 100/15, 

czyli standardowa skala o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. 

Odległości na skali 100/15 i odpowiadające im odsetki wyników: 

 
Skala 100/15 pozwala łatwo interpretować wynik ucznia w kategoriach tego, na ile lepiej lub 

gorzej napisał on egzamin, w porównaniu do innych zdających w danym roku. Skala 100/15 

jest pod tym względem podobna do skali staninowej, ale pozwala określić wynik ucznia 

z dużo większą dokładnością. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzyskane wykresy i ich interpretacja 

 

Potencjał edukacyjny 

 

Potencjał edukacyjny uczniów na wejściu do gimnazjum określamy na podstawie wyników 

na sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej.  

Potencjał niski – wyniki poniżej 88,75 na skali 100/15. 

Potencjał wysoki – wyniki powyżej 111,25 na skali 100/15.  

Potencjał średni – wyniki w przedziale od 88,75 do 111,25 na standardowej skali 100/15.  

Wykres skumulowany kolumnowy pozwala określić procentowy udział uczniów  

o określonym potencjale edukacyjnym w analizowanej grupie uczniowskiej. 

 

 
 

Przedziały ufności 

 

Wykres EWD z przedziałami ufności pozwala porównać ze względu na EWD różne grupy 

uczniów. EWD dla danej grupy uczniów jest komunikowane wraz z przedziałem ufności, 

który obrazuje niepewność pomiarową. Dla klas stosuje się 90% przedziały ufności, dla szkół 

– 95%. Zastosowanie przedziałów ufności pozwala na statystycznie poprawne 

porównywanie EWD dla grup uczniowskich: dwie grupy istotnie różnią się ze względu na 

wskaźniki EWD, jeśli przedziały ufności są rozłączne. 

  



 

 

 

 
 

Wykres rozrzutu 

 

Na wykresie rozrzutu wyników przedstawiona jest łączna informacja o wyniku na 

sprawdzianie oraz na egzaminie gimnazjalnym. Kropka obrazuje pojedynczego ucznia. Na 

wykresie pokazana jest również linia przewidywanego wyniku dla danego roku (dla chłopców 

bez dysleksji). Odległość punktu (wyniku ucznia) od linii przewidywanego wyniku 

nazywamy resztą. EWD jest średnią reszt wszystkich uczniów w grupie. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Wyniki przewidywane 

 

Wynik przewidywany, to wynik wyznaczony z modelu edukacyjnej wartości dodanej dla 

grupy uczniów o tym samym wyniku na sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej 



z uwzględnieniem poprawek na płeć oraz dysleksję. Porównanie rozkładów wyników 

przewidywanych i wyników rzeczywistych pokazuje wkład szkoły w zmianę (w stosunku 

do przewidywania) wyniku egzaminacyjnego przeciętnego ucznia w szkole. Na jednym 

wykresie można pokazać tylko jedną grupę uczniów, nie można też przeprowadzać porównań 

między kolejnymi latami. Pionowe przerywane linie na wykresie odpowiadają średniej 

w rozkładzie wyników. Różnica średniej w rozkładzie wyników rzeczywistych i średniej 

w rozkładzie wyników przewidywanych jest równa wskaźnikowi EWD dla rozpatrywanej 

grupy uczniów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 



EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OZIMKU 

Częstochowska 24, 46-040 Ozimek 

Część humanistyczna 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 148. 

2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 141. 

3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 144. 

4. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 135. 

5. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 157. 

 
Uwaga! Wskaźniki EWD dla okresu 2012-2010 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla 

wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 



Część matematyczno-przyrodnicza 

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników. 

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 148. 

2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2009-2011. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 141. 

3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2008-2010. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 144. 

4. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2007-2009. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 135. 

5. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2006-2008. 
     Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 157. 

 
Uwaga! Wskaźniki EWD dla okresu 2012-2010 uwzględniają również uczniów o toku kształcenia wydłużonym o rok. Wskaźniki EWD dla 

wcześniejszych okresów nie uwzględniają uczniów o wydłużonym toku kształcenia. 

 Jak można zauważyć wyniki uzyskiwane przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego są z roku 

na rok coraz lepsze. Dotyczy to zarówno wyników z części humanistycznej jak i 

matematyczno – przyrodniczej. Wzrastają zarówno średnie wyniki uczniów jak i edukacyjna 

wartość dodana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

Czynniki wewnętrzne i ich ocena 

Staż, wiek nauczycieli (doświadczenie nauczycieli) – nauczyciele są doświadczonymi 

pedagogami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Nauczyciele posiadają w większości 

przypadków kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów.  

Kompetencje nauczycieli - nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez 

udział w różnorodnych formach szkoleń oraz poprzez udział w różnorodnych projektach 

edukacyjnych. 

Wyposażenie dydaktyczne szkoły – szkoła jest wyposażona właściwie w pomoce 

dydaktyczne. Ewentualne braki są uzupełniane na wniosek nauczycieli. Szkoła jest bardzo 

dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny: tablice interaktywne, laptopy, aparaty 

fotograficzne, itp. 

Postawy i oczekiwania nauczycieli – postawy i oczekiwania nauczycieli są właściwe, 

ukierunkowane na ciągły rozwój ucznia. 

Stosowane podręczniki – dobór podręczników odbywa się poprzez konsultacje pomiędzy 

nauczycielami danego przedmiotu podczas spotkań zespołów przedmiotowych. Pod uwagę 

brane są między innymi takie czynniki jak: stopień realizacji podstawy programowej przy 

wykorzystaniu danego podręcznika, układ treści, czy stopień trudności zagadnień jest 

właściwy dla zespołu klasowego, w którym będzie obowiązywał podręcznik, cena 

podręcznika. 

Stosunek nauczycieli do uczniów – właściwy. 

Plan i rozkład zajęć – właściwy. 

Współdziałanie nauczycieli (wspólne cele i zadania szkoły)  

Szkolny system oceniania – właściwy. 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych - uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 

pozalekcyjnych z wszystkich przedmiotów. Są to zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do 

egzaminów zewnętrznych oraz zajęcia dla uczniów zdolnych. 

Nieobecności nauczycieli – nieobecności nauczycieli spowodowane różnymi przyczynami 

wpływają na wyniki egzaminów zewnętrznych w bardzo małym stopniu. Nie zauważa się 

dłuższych nieobecności nauczycieli danego przedmiotu. Zastępstwa w dużej mierze są 

prowadzone przez nauczycieli tego samego przedmiotu, co nauczyciel nieobecny.  

Przygotowywanie się nauczycieli do zajęć – systematycznie prowadzone obserwacje lekcji 

przez dyrektora prowadzą do wniosku, że nauczyciele bardzo dobrze przygotowują się do 

zajęć. 

Pracowitość nauczycieli oraz właściwy stosunek nauczycieli do prowadzonych zajęć – 

sprzyja uzyskiwaniu właściwych wyników edukacyjnych przez uczniów na egzaminach 

zewnętrznych. 

Nieobecności uczniów – widoczny jest znaczący wpływ nieobecności uczniów na wyniki 

uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych.  

Interpretacja wyników egzaminu z uczniem – poprzez analizowanie wyników z próbnych 

egzaminów nauczyciele i uczniowie są wstanie określić mocne strony (najlepiej opanowane 

standardy - czynności) oraz problemy (najsłabiej opanowane standardy - czynności). 

Wykorzystanie EWD do analizy wyników szkoły – analiza wyników w oparciu o kalkulator 

EWD nastąpił od roku 2012 (załącznik 1). 


