WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 R.
GIMNAZJUM IM. KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH W WITOSZOWIE DOLNYM

Język polski
Gimnazjum Witoszów

70,3%

stanin 8

Średni wynik Gminy Świdnica

63,5%

stanin 6

Średni wynik Miasta Świdnica

58,1%

stanin 4

Średnia Województwa Dolnośląskiego 61,0%

stanin 5

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 189
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Historia i WOS
Gimnazjum Witoszów

70,0%

stanin 7

Średni wynik Gminy Świdnica

63,7%

stanin 5

Średni wynik Miasta Świdnica

62,4%

stanin 5

Średnia Województwa Dolnośląskiego 63,2%

stanin 5

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 189
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Matematyka
Gimnazjum Witoszów

58,0%

stanin 7

Średni wynik Gminy Świdnica

48,4%

stanin 5

Średni wynik Miasta Świdnica

45,1%

stanin 5

Średnia Województwa Dolnośląskiego 46,8%

stanin 5

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 189
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Przyroda
Gimnazjum Witoszów

58,8%

stanin 8

Średni wynik Gminy Świdnica

51,7%

stanin 6

Średni wynik Miasta Świdnica

48,2%

stanin 5

Średnia Województwa Dolnośląskiego 49,0%

stanin 5

Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2013-2015
Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 189
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Język angielski
Gimnazjum Witoszów

77,6%

stanin 7

Średni wynik Gminy Świdnica

69,4%

stanin 6

Średni wynik Miasta Świdnica

66,9%

stanin 6

Średnia Województwa Dolnośląskiego 66,6%

stanin 6

Język niemiecki
Gimnazjum Witoszów

57,0%

stanin 6

Średni wynik Gminy Świdnica

52,0%

stanin 5

Średni wynik Miasta Świdnica

54,8%

stanin 5

Średnia Województwa Dolnośląskiego 55,3%

stanin 5
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http://swidnica24.pl/jak-poszlo-gimnazjalistom-wyniki-egzaminu-2015/
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=14290
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STANIN
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie
jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników
osiągniętych przez całą badaną populację.
Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.
nazwa stanina
1- najniższy
2- bardzo niski
3- niski
4- niżej średni
5- średni
6- wyżej średni
7- wysoki
8- bardzo wysoki
9- najwyższy

Np. wynik szkoły w staninie 8. (bardzo wysokim) oznacza, że 4% szkół uzyskało
wynik wyższy, 7% – porównywalny, a 89% – wynik niższy iż ta szkoła.

-6-

EWD
Wskaźnik EWD jest bardzo pomocny uczniom i rodzicom w chwili podejmowania
decyzji o wyborze szkoły. Pozwala szybko wyrobić sobie opinię o danej placówce i jej
pracy, przynajmniej w jednym, ale bardzo istotnym obszarze - przygotowaniu
uczniów do egzaminów.
Szkoły według kryterium EWD zostały podzielone na 5 kategorii:


Szkoła sukcesu



Szkoła wspierająca



Szkoła neutralna



Szkoła niewykorzystanych możliwości



Szkoła wymagająca pomocy.

I. Szkoła sukcesu.
Uczniowie osiągają ponadprzeciętny wynik na egzaminie, a szkoła może pochwalić
się dodatnim EWD. Graficznie na osi współrzędnych pozycja szkoły mieści się w polu
po prawej stronie powyżej osi poziomej, im bliżej prawego rogu tym lepiej.
II. Szkoła wspierająca.
Wprawdzie wynik na egzaminie jest poniżej średniej krajowej, ale EWD jest dodatnie.
Wskazuje to na dobra pracę szkoły i nauczycieli, którzy potrafili zmobilizować swoich
słabych uczniów do wysiłku i osiągnięcia sukcesu na swoją miarę. Graficznie - pole
po lewej stronie, powyżej poziomu osi współrzędnych.
III. Szkoła neutralna.
Uczniowie osiągnęli wynik przeciętny, bliski średniej krajowej. Gorzej, że EWD
wynosi 0, czyli szkoła nie potrafiła zmobilizować swoich uczniów do pracy. Graficznie
- elipsa określająca pozycję szkoły znajduje się dokładnie na przecięciu osi
współrzędnych.
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IV. Szkoła niewykorzystanych możliwości.
Wprawdzie wynik egzaminu jest powyżej średniej krajowej, ale ujemne EWD
wskazuje na to, że uczniowie napisali swój test statystycznie gorzej niż ich
rówieśnicy mający na sprawdzianie szóstoklasisty ten sam wynik. Sytuacja
niepokojąca, bo oznacza, że nauczyciele nie potrafili rozwinąć talentów swoich
podopiecznych. Graficznie - pole po prawej stronie, ale poniżej poziomej osi
współrzędnych.
V. Szkoła wymagająca pomocy.
Oba wskaźniki, czyli wynik egzaminu oraz EWD są poniżej średniej krajowej.
Graficznie - pole po lewej stronie, poniżej poziomej osi współrzędnych, im niżej tym
gorzej.

Reasumując, patrząc na układ współrzędnych szkoły o najlepszych wynikach
znajdziemy usytuowane wysoko w prawej górnej ćwiartce. Proszę pamiętać, że
autorzy EWD dla większej wiarygodności badań brali pod uwagę dane z trzech lat,
np. 2006-2009, 2008-2010. Dlatego bardzo ważna jest tendencja widoczna dopiero
przy porównaniu pozycji szkoły w kolejnych badaniach.
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