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w Gimnazjum nr 2  
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Struktura raportu: 

1. Zakres, organizacja i przebieg ewaluacji. 

2. Wyniki i ich interpretacja 

3. Wnioski i rekomendacje 

4. Załączniki 

 

1. Ewaluację wewnętrzną przeprowadzono od X 2010 r. do VI 2011 r. 

Opis przedmiotu ewaluacji: 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej szkoły (wymaganie 1.1) 

1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat wykorzystania wyników analiz 

egzaminu gimnazjalnego i czy wdrażane są wnioski z tych analiz. Powodem 

wyboru tego celu było ustalenie, co można zrobić, żeby proces analizy wyników 

egzaminu gimnazjalnego był lepszy. 

Obszar: Wyniki egzaminu są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły 

Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: 

analiz z egzaminu gimnazjalnego, wywiadów z Dyrektorem szkoły, Radą 

Rodziców i przewodniczącymi zespołów samokształceniowych, ankiet do 

rodziców i nauczycieli, analiz dokumentów, protokołów Rad Pedagogicznych. 

 

        Szkoła analizuje wyniki egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy jakości 

pracy. Potwierdzają to protokoły Rad Pedagogicznych, i tak dla przykładu 

szkoła osiągnęła następujące wyniki w przeciągu ostatnich trzech lat: 
 

1. Rok szkolny 2008/2009 

Część humanistyczna – 29 pkt. 

Część matematyczno-przyrodnicza – 24 pkt. 

Język angielski – 28,01 pkt. 

Język niemiecki – 10,5 pkt. 

 

2. Rok szkolny 2009/2010 

Część humanistyczna – 29,66 pkt. 



Część matematyczno-przyrodnicza – 24,2 pkt. 

Język angielski – 31,41 pkt. 

Język niemiecki – 31,43 pkt. 

 

3. Rok szkolny 2010/2011 

Część humanistyczna – 23,76 pkt. 

Część matematyczno-przyrodnicza – 21,84 pkt. 

Język angielski – 28,59 pkt. 

Język niemiecki – 34,82 pkt. 

 

Wyniki okręgu, województwa, powiatu i miasta 

 

 Część 

humanistyczna 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Okręg 23,73 23,07 27,46 28,12 

Województwo 23,71 22,26 27,02 27,88 

Powiat 23,07 22,21 26,84 29,28 

Miasto 23,76 22,66 28,11 30,31 

              W roku szkolnym 2010/2011 w części humanistycznej nasi uczniowie 

osiągnęli wyższy wynik niż w okręgu, województwie i powiecie – jednak jest to 

wynik niższy niż w poprzednich latach. W części matematyczno-przyrodniczej 

wynik naszej szkoły okazał się niższy niż w okręgu, województwie i powiecie. 

W części językowej nasza szkoła wypadła dobrze, zwłaszcza powodem do 

zadowolenia jest wynik z języka niemieckiego – 34,82 przy 27,88 w 

województwie. 

     Z wywiadu z dyrektorem wynika, że wykorzystuje się różne metody do 

przeprowadzenia analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (wg stanin, analiza 

poszczególnych standardów, umiejętności, analizy porównawcze w 

poszczególnych klasach). Za analizy danych  wywiadu z przewodniczącymi 

zespołów przedmiotowych wynika, że nauczyciele dokonują analizy wyników w 

formie procentowej i opisowej. Wnioski zostają ujęte w rozkładach materiału a 

ich realizacja polega na stosowaniu takich form pracy, aby poprawić wyniki. 

      Dyrektor szkoły zajmuje się statystycznymi opracowaniami. Nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów dokonują analizy wyników egzaminu, formułują 

wnioski oraz sposoby ich wdrażania. Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych przedstawiają wyniki z poszczególnych przedmiotów na 

Radzie Pedagogicznej, zespole dydaktycznym oraz wnioski i sposoby ich 

wdrażania na lekcjach. Dyrektor w wywiadzie podkreślił, że wdrażane wnioski z 

analiz wyników egzaminu przyczyniają się do wzrostu efektywności nauczania 

(wprowadzenie dodatkowej godziny z matematyki, prowadzenie zajęć 

wyrównawczych z jęz. Polskiego, języków obcych, wzrost liczby finalistów i 



laureatów konkursów przedmiotowych) 

      Z przeprowadzonego wywiadu z Radą Rodziców oraz rodzicami uczniów 

klas trzecich wynika, że na zebraniach z rodzicami wychowawcy klas 

przedstawiają w formie ustnej oraz pokazu multimedialnego wyniki wszystkich 

części próbnego egzaminu gimnazjalnego (potwierdzili to wszyscy rodzice). 

Rodzicom najbardziej do gustu przypadła prezentacja multimedialna. Według 

badanych (9 na 9) wnioski z analizy wyników próbnych wpływają na lepsze 

opanowanie przez ich dzieci materiału oraz odpowiednie przygotowanie do 

egzaminu gimnazjalnego a co za tym idzie do wzrostu efektów kształcenia w 

placówce. 

ANALIZA Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY 

– PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CELU WYKORZYSTANIA ANALIZY 

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W PRACY NAUCZYCIELA 

 

Badaniem objęto 22 nauczycieli uczących w Gimnazjum nr 2 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczecinku. Dzięki wdrażaniu rekomendacji wynikających z 

wniosków z przeprowadzonej analizy egzaminu gimnazjalnego w naszym 

gimnazjum: 

- 90,9% badanych nauczycieli realizuje na lekcjach podstawę programową 

- 54,6% badanych nauczycieli systematycznie monitoruje i diagnozuje 

osiągnięcia uczniów 

- 72,7% badanych nauczycieli uważa, że to również motywuje uczniów do pracy 

- 22,7% badanych nauczycieli prowadzi dodatkowe godziny zajęć 

- 77,3% badanych nauczycieli na lekcjach wprowadza różnorodne metody i 

formy nauczania 

- 18,2% badanych nauczycieli dokształca się 

- 31,8% badanych nauczycieli uważa, że wpływa to na zintegrowanie działań 

wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie. 

 Według 63,6% badanych nauczycieli podejmowane przez nauczycieli 

działania przyczyniają się do tego, że uczniowie aktywniej uczestniczą w 

lekcjach. Powodują, że uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauce (według 

54,6% badanych nauczycieli) oraz osiągają lepsze wyniki na egzaminie 



gimnazjalnym (według 59,1% badanych nauczycieli). Tylko jeden z pośród 

badanych nauczycieli uważa, że podejmowane przez nauczycieli działania nie 

wpływają w żaden sposób na poprawę efektywności nauczania. 

 Wszyscy badani nauczyciele w naszym gimnazjum planują podejmowane 

przez siebie działania. W tym że 18,2% planuje zawsze, natomiast 81,8% 

planuje na początku, ale potem dostosowuje działania do danej klasy. 

 

ANALIZA Z PRZEPROWADZONEJ ANKIETY  

– SPOSOBY WDRAŻANIA WNIOSKÓW Z ANALIZ WYNIKÓW 

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 Badaniem objęto 22 nauczycieli uczących w Gimnazjum nr 2 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczecinku. W naszym gimnazjum wnioski z analiz wyników 

egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w formie ustnej (100% odpowiedzi) 

na posiedzeniu Rady Pedagogicznej raz w roku – 72,8%, dwa razy w roku – 

13,6%, częściej niż dwa razy w roku – 13,6%. Dla większości nauczycieli, bo 

dla 86,4% badanych nauczycieli, opracowane wyniki i wynikające z nich 

wnioski są przekazywane w sposób bezpośredni. Natomiast 13,6% (3 

nauczycieli) otrzymuje opracowane wyniki i wynikające z nich wnioski w 

sposób pośredni.  

 Większość z badanych nauczycieli (72,3%) uważa, że nie należy nic 

zmieniać w sposobie i formie przekazywania wniosków z analiz egzaminu 

gimnazjalnego. Dla nich sposób i taka forma jest wystarczająco trafna i 

skuteczna. Natomiast 22,7% badanych nauczycieli stwierdziła, że należy: 

- częściej monitorować wdrażanie wniosków z analiz egzaminu gimnazjalnego 

- bezpośrednio przekazywać opracowane wyniki i wynikające z nich wnioski do 

nauczycieli uczących dany przedmiot 

- przekazywać opracowane wyniki i wynikające z nich wnioski tylko 

zainteresowanym nauczycielom, a nie dla całego gron 

 



Wyniki dobre/zadawalające: 

 

 Dane z egzaminów pozyskane  są systematycznie gromadzone i 

analizowane. 

 Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywana jest analiza w 

odniesieniu do całego zespołu klasowego 

 Do analizy wykorzystuje się dane z OKE 

 Zespoły przedmiotowe spotykają się cyklicznie, na spotkaniach omawiane 

są wyniki egzaminu, a następnie formułowane wnioski i sposoby ich 

wdrażania 

 Wyniki z niektórych przedmiotów analizuje się w porównaniu do wyniku 

w okręgu, województwie, powiecie 

 podawane są stopnie opanowania poszczególnych standardów 

 opracowywane są wnioski i rekomendacje 

 analizę przeprowadza się różnymi metodami 

 podawane są wyniki z poprzednich lat 

 wypracowywane wnioski skłoniły nauczycieli do podjęcia konkretnych 

działań np.: zorganizowania zajęć wyrównawczych z przedmiotów o 

niższych wynikach, zwiększenia liczby godzin w planach pracy 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów przeznaczonych na powtórzenie 

wiedzy i umiejętności oraz modyfikacji testów i sprawdzianów 

 Nauczyciele na bieżąco ewaluują plany pracy dydaktyczno-

wychowawczej 

 Wyniki analiz egzaminu próbnego prezentowane  są rodzicom w czasie 

zebrań z rodzicami, a następnie omawiane w ramach konsultacji 

indywidualnych. 

 zadowolenie rodziców ze sposobu przedstawiania wyników egzaminu 

próbnego 

 

 

Wyniki wymagające poprawy. Wnioski i rekomendacje 

 

 Wyniki egzaminów zewnętrznych naszej szkoły nie są jeszcze 

zadawalające  

 Wykorzystywać do analizy metodę Edukacyjnej Wartości Dodanej 

 Corocznie po egzaminach zewnętrznych dokonywać analizę w 

odniesieniu do każdego ucznia i całego zespołu klasowego 

 Dokonywać  analizy porównawczej z każdego przedmiotu z wynikami w 

skali kraju, województwa, powiatu, miasta. 

 Podawać maksymalne i minimalne wyniki dla klas  i szkoły 

 Porównywać wyniki punktowe uczniów do uzyskanych przez nich ocen 

rocznych z poszczególnych przedmiotów 



 Porównywać wyniki (testy diagnostyczne, egzaminy próbne, egzaminy 

gimnazjalne) 

  Wypracować jednolitą strukturę analizy wyników egzaminu,  co pozwoli 

na jego lepszą czytelność i porównywalność i wpłynie na poprawę 

efektywności nauczania 

 Podnieść jakość kształcenia w zakresie tych umiejętności, w których 

wyniki uzyskane na egzaminie okazały się niskie 

 Doskonalić kompetencje nauczycieli związane z przygotowaniem 

uczniów do egzaminu zewnętrznego 

 Przedstawiać rodzicom na zebraniach analizy egzaminu gimnazjalnego  
 

 

 

 

Sposób prezentacji wyników: 

 

 Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 

 Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. 

 Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


