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Zasięg terytorialny badania  województwo łódzkie i świętokrzyskie 

Obszar i przedmiot badania Upowszechnianie wiedzy o egzaminowaniu zewnętrznym 

Cele badania 

1. Diagnoza przepływu informacji pomiędzy Kuratorium Oświaty 
(Świętokrzyskie i Łódzkie) a OKE w Łodzi. 

2. Rozpoznanie potrzeb wizytatorów w zakresie analizy i 
interpretacji wyników sprawdzianu w szkole podstawowej i 
egzaminu gimnazjalnego. 

Pytania badawcze 

1. Jakie formy doskonalenia związane z egzaminowaniem 
zewnętrznym są najpopularniejsze wśród wizytatorów KO? 

2. Jak dane statystyczne dotyczące egzaminów zewnętrznych są 
wykorzystywane przez nadzór pedagogiczny? 

3. Jak są odbierane i wykorzystywane szkolenia prowadzone 
prze OKE Łódź dla nadzoru pedagogicznego? 

4. Na jakiego typu szkolenia prowadzone przez OKE jest 
największe zapotrzebowanie? 

Metodologia analiza ilościowa ankiet skierowanych do wizytatorów 

Próba badawcza N = 69, 90% wszystkich wizytatorów województwa łódzkiego 
i świętokrzyskiego  

Sposoby upowszechnienia 
wyników raport 

 
Wnioski ogólne z badania: 
1. Charakterystyka ankietowanych: 
• ponad 80% ankietowanych ma staż pracy w oświacie większy niż 18 lat, 
• ponad 50% ankietowanych ma ukończone kursy z zakresu pomiaru dydaktycznego, 
• mniej niż połowa posiada uprawnienia egzaminatora zewnętrznego. 
2. Chociaż większość badanych uważa, że spotkania organizowane przez OKE dostarczają wystarczających 

informacji na temat systemu oceniania zewnętrznego, a wskaźniki statystyczne są zrozumiałe i pozwalają 
dokonywać analiz w nadzorowanych szkołach, to ponad 30% respondentów widzi potrzebę rozszerzenia 
spotkań z pracownikami OKE o część warsztatową. 

3. Analiza ankiet pozwala na stwierdzenie, że choć większość wizytatorów ocenia stan swojej wiedzy  
w badanym zakresie jako zadowalający to jednocześnie ich zdaniem ta wiedza nie jest wystarczająca  
w przypadku dyrektorów nadzorowanych szkół i nauczycieli. 

4. W związku z powyższym większość wizytatorów uważa, że prowadzenie próbnych egzaminów w szkołach w 
 oparciu o materiały proponowane przez OKE jest potrzebne. 
 

Wnioski do pracy OKE w Łodzi: 
1. OKE przeprowadzi szkolenia wizytatorów poświęcone wykorzystaniu wyników egzaminów zewnętrznych do 

podnoszenia jakości pracy szkoły. 
2. OKE będzie dążyć do właściwej realizacji postanowień zawartych w porozumieniu podpisanym z Łódzkim 

Kuratorem Oświaty; 
3. OKE przybliży wizytatorom KO wiadomości o zakresie, formie i procedurach egzaminu zawodowego. 
4. OKE zorganizuje spotkanie, na którym zinterpretuje procedury przygotowania i przeprowadzenia egzaminu 

maturalnego. 
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