
Jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU!!! 

 

Edukacyjna wartość dodana może uchodzić za najbardziej wiarygodne źródło, które stanowi 
miarę efektywności nauczania w szkole. Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno 
metodę, jak i wskaźnik  liczbowy, wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne, 
pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wyniku na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia) 
oraz wyjściu (np. wyniku na egzaminie końcowym) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej 
szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. 
 Poniżej przedstawione zostały porównania wyników egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole z 
wiodącymi gimnazjami krakowskimi. Pozioma oś wskazuje średni wynik egzaminu w szkole, 
uzależniony nie tylko od wysiłku uczniów i nauczycieli, ale także poziomu przyjętych na początku 
gimnazjum uczniów. Natomiast oś pionowa wskazuje na wynik edukacyjnej wartość dodanej w 
konkretnej szkole. Stanowi ona porównanie analizy ucznia na wejściu (na podstawie wyników egzaminu 
gimnazjalnego) z analizą ucznia, który szkołę ukończył (na podstawie wyników matury). Im zatem 
wyższy poziom wskazuje oś pionowa, tym więcej uczniowie „pomnożyli swoje talenty” w szkole. 
 
 Pierwszy z zamieszczonych poniżej wykresów obrazuje EWD z przedmiotów humanistycznych 
w ostatnich trzech latach, na podstawie uczniów zdających egzamin gimnazjalny w latach: 2009, 2010, 
2011. Przedstawiona wartość EWD wskazuje, że w każdym roku szkole udaje się wypracować z 
uczniami coraz wyższe wyniki egzaminu oraz znacznie przysłużyć się do rozwoju absolwentów. 

Wykres 1) Zestawienie trzyletniej EWD z części humanistycznej Gimnazjum Świętej Rodziny z 
Nazaretu w Krakowie  

 

1.     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011 

2.     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010 

3.     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009 



 

 

 Zamieszczony poniżej wykres przedstawia, jak przedstawia się wartość EWD naszego 
Gimnazjum na podstawie matematyczno-przyrodniczej części egzaminu. Zestawienie 
ilustruje, że w każdym roku wyniki konkursu oraz wartość EWD plasuje szkołę pośród szkół 
sukcesu oraz że ubiegłoroczna wartość dodana jest nieco wyższa od poprzednich. 

Wykres  2) Zestawienie trzyletniej EWD z części matematyczno-przyrodniczej Gimnazjum Świętej 
Rodziny z Nazaretu w Krakowie  

1.      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2009-2011. 

2.     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2008-2010.  

3.     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2007-2009. 



 

 Na zamieszczonym poniżej wykresie znajduje się porównanie EWD, opracowanego na podstawie 
przedmiotów humanistycznych naszego Gimnazjum, z wiodącymi gimnazjami w Krakowie. Wykres 
obrazuje, iż mamy najwyższą EWD oraz jeden z najwyższych wyników egzaminu. 

Wykres 3) Zestawienie EWD z części humanistycznej wiodących gimnazjów krakowskich w 2011 r. 

1.      Gimnazjum nr 2 

2.      Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 

3.      Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego 

4.      Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek 

5.      Publiczne Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek 

6.      Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego 

7.      Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu 



 

Wykres poniżej ilustruje porównanie EWD, opracowanego na podstawie przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych naszego Gimnazjum z wiodącymi gimnazjami w Krakowie. Wykres 
obrazuje, iż mamy jedną z najwyższych EWD oraz znakomity wynik egzaminu kończącego gimnazjum. 

 

Wykres 4) Zestawienie EWD z części matematyczno-przyrodniczej wiodących gimnazjów 
krakowskich  w 2011r. 

1.      Gimnazjum nr 2 

2.      Salezjańskie Gimnazjum Publiczne 

3.      Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego 

4.      Publiczne Gimnazjum nr 53 Sióstr Prezentek 

5.      Publiczne Gimnazjum nr 72 Zgromadzenia Sióstr Augustianek 

6.      Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego 

7.      Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu 



 
 
 
 Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów, gratulujemy wszystkim nauczycielom rezultatów 
wytrwałej i solidnej pracy, zwieńczonej ogromnymi sukcesami. Jednocześnie liczymy na to, iż 
przyszłoroczne wyniki egzaminów pozwolą plasować się jeszcze bardziej w górę i na prawo… 

 
Dyrekcja Szkoły 


