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Streszczenie 

Niniejszy raport zawiera globalną weryfikację wpływu działao projektu BAZA Baza Akcji 

Zintegrowanej Animacji na wyniki szkolne jego uczestników. Okres zbierania danych obejmował czas 

od czerwca 2013 do grudnia 2014 roku. 

Ewaluacja poszczególnych działao projektu BAZA znajduje się w dokumencie „Raport ewaluacyjny. 

Działania projektu BAZA”. Zawiera on ewaluację ilościową, jakościową oraz sprawdzenie wyników 

szkolnych uczestników tychże działao.  
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Ewaluacja projektu BAZA 
W niniejszym raporcie zaprezentowane zostały ogólne statystyki projektu, wyniki edukacyjne 

uczestników oraz ocenę pracy w projekcie BAZA przez jego wykonawców. 

Ocena działao (tj. terapia pedagogiczna, logopedyczna, korepetycje ogólne, specjalistyczne itd.) 

dotyczące semestru zimowego roku szkolnego 2014/2015 wraz z wynikami edukacyjnymi (z semestru 

letniego roku szkolnego 2013/2014) uczestników tych działao są zawarte w odrębnym raporcie 

„Raport ewaluacji. Działania projektu BAZA”. 

Dane dotyczące wskaźników edukacyjnych zostały zebrane w okresie od czerwca 2013 roku do lipca 

2014 roku i dotyczą dwóch okresów sprawozdawczości projektu –  letniego semestru roku szkolnego 

2012 oraz zimowego i letniego semestru roku szkolnego 2013/2014. Semest zimowy roku szkolnego 

2014/2015 nie zakooczył się w momencie pisania tego raportu, dlatego wyniki szkolne z ostatniego 

etapu projektu nie zostały uwzględnione. 

Cele ewaluacji 
Główny cel projektu BAZA to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 

18 lat z obszaru Pragi Północ. Szczegółowe cele to: 

a) podniesienie wyników w nauce dzieci w wieku 7-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ze względu na niskie wyniki egzaminów; 

b) podniesienie frekwencji dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat zagrożonej wykluczeniem 

społecznym ze względu na niski poziom wyników egzaminów; 

c) reintegracja z grupą rówieśniczą dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat; 

d) zwiększenie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

e) Budowanie Lokalnego Systemu Wsparcia 

W tym raporcie skoncentrujemy się na weryfikacji dwóch pierwszych celów szczegółowych (a i b). Cel 

związany z reintegracją i zwiększaniem kompetencji społecznych został osiągnięty już w pierwszym 

okresie sprawozdawczości, ale wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie „Raport ewaluacji. 

Działania projektu BAZA”. 

Zakres ewaluacji 
Wskaźniki edukacyjne obejmują ogólną średnią ocen z przedmiotów semestralnych uczestników 

projektu oraz bardziej szczegółowe, dotyczące konkretnych przedmiotów. Ewaluacja zawiera również 

analizę oceny zachowania uczniów i uczennic, poziom frekwencji oraz liczbę godzin 

nieusprawiedliwionych. Dane pochodzą z czterech szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej 

numer 73 i 354, Gimnazjum numer 31 i 32.  

Definicje i nazwy 
W poniższym dokumencie operuje się definicją wsparcia, jako każdego działania, w które mogło 

zaangażowad się dziecko/ rodzic czy opiekun prawny. Tzn. kiedy napisano, że dziecko dostało trzy 

rodzaje wsparcia oznacza, że brało udział w trzech różnych działaniach projektu BAZA. 

Jak już wspomniano wyżej zbierano dane edukacyjne z trzech semestrów, posłużono się zatem 

skrótami: 
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 Wartośd bazowa – dane z semestru letniego 2012/2013; 

 Pomiar 1 – dane pobrane z semestru zimowego 2013/2014; 

 Pomiar 2 – dane pobrane z semestru letniego 2013/2014; 

 Pomiar 3 - dane pobrane z semestru zimowego 2014/2015; 

Jednak występują trzy okresy sprawozdawczości projektu. Pierwszy: od czerwca do grudnia 2013 

roku, drugi: od stycznia do czerwca 2014 roku oraz trzeci: od lipca do grudnia 2014 roku. Projekt ma 

charakter addytywny, co oznacza, że działania powiększają się wraz z jego trwaniem, dlatego też w 

niniejszym raporcie będą prezentowane dane dotyczące również poprzedniego okresu 

sprawozdawczości (tj. wartości bazowa i pomiar 1).  

Ponadto użyto określeo dotyczących etapów edukacji: 

 Pierwszy etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna, klasy od 0 do III szkoły podstawowej; 

 Drugi etap edukacyjny: klasy od IV do VI szkoły podstawowej; 

 Trzeci etap edukacyjny: klasy gimnazjum. 

W raporcie operuje się również niżej wypisanymi skrótami: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom – Stowarzyszenie Q Zmianom; 

 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – Stowarzyszenie STOP-KLATKA; 

 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS – GPAS; 

 Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN – KARAN; 

 Stowarzyszenie Mierz Wysoko – Mierz Wysoko; 

 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – SOD; 

 Stowarzyszenie dla Rodzin – SdR; 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD; 

 Kościół Armii Zbawienia w RP – Armia Zbawienia; 

 Szkoła Podstawowa numer 73 – SP73; 

 Szkoła Podstawowa numer 354 – SP354; 

 Gimnazjum numer 31 – G31; 

 Gimnazjum numer 32 – G32. 
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Analiza tła i kontekstu 
W celu lepszego zrozumienia kontekstu projektu BAZA oraz sprawdzenia jego wpływu na wyniki 

szkolne jego uczestników zostały przeanalizowane dane historyczne pochodzące z wyników testu 

gimnazjalisty i szóstoklasisty od 2011 do 2014 roku. 

Test szóstoklasisty i gimnazjalisty to dwa egzaminy kooczące kolejne etapy nauki. Dane pozyskano ze 

statystyk prowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie1. Prezentacja wyników 

egzaminu gimnazjalnego na użytek tego raportu została podzielona na częśd humanistyczną, 

matematyczno - przyrodniczą oraz językową (do wyboru na poziomie podstawowym i rozszerzonym). 

Takie przedstawienie danych związane jest z ograniczoną możliwością generowania wyników 

edukacyjnej wartości dodanej szkół projektu. Aby porównanie było klarowniejsze zdecydowano się 

ująd wyniki testów w takiej właśnie formie. 

Przeanalizowano wyniki testów uczniów i uczennic ze szkół projektu w porównaniu do ogólnej 

średniej warszawskiej oraz ich osiągnięcia w stosunku do innych placówek oświatowych na terenie 

Warszawy. Na podstawie tych ostatnich danych sporządzony został ranking, dzięki któremu możliwe 

było porównanie miejsca, na którym znajdują się szkoły projektu w kolejnych latach.  

Te dwa wskaźniki: wynik testu oraz miejsce szkoły w rankingu względem roku ubiegłego pozwala na 

stwierdzenie, jaki jest poziom rozwiązywania egzaminów wśród uczniów i uczennic szkół projektu 

oraz jak wypadają oni względem swoich rówieśników z innych placówek oświatowych. 

Możemy wyobrazid sobie taką sytuację, że uczniowie osiągnęli wyższe wyniki w teście, jednak miejsce 

w rankingu ich szkoły nie zmieniło się. Oznaczałoby to, że test był łatwy i wszyscy podchodzący do 

testu wykonali go lepiej. Wzrost podyktowany jest więc łatwym testem, a nie umiejętnościami 

uczniów i uczennic. Oczywiście zależnośd działa tutaj również w drugą stronę. Dodatkowo, różnice 

między kolejnymi latami nie muszą oznaczad postępu lub regresu nauczania, ale mogą wiązad się ze 

zmiennością kolejnych roczników. Dlatego do analizy włączono edukacyjną wartośd dodaną, która 

pokazuje wyniki całego rocznika poprzez porównanie wyniku testu szóstoklasisty z gimnazjalnym. 

Do rankingu użyto średnich wartości procentowych rozwiązania testu (średnio ile procent 

poprawnych odpowiedzi udzielili uczniowie i uczennice danej szkoły). Następnie odrzucono placówki, 

których wyniki podane były z jednego roku, albo 2013, albo 2014. W ten sposób osiagnięto pewnośd, 

że porównywano wyniki tych samych szkół między dwoma latami. 

Ciekawe było analizowanie rankingów, ponieważ o ile na poziomie gimnazjalnym szkoły miały swoje 

pozycje i nawet względem drobnych zmian utrzymywały się raczej na podobnym poziomie. O tyle na 

poziomie szkół podstawowych zmiany były diametralnie duże. Pozycje szkół wahały się nawet o 40 

pozycji – w górę lub w dół. Oznacza to, że dzieci na tym poziomie edukacyjnym są o wiele bardziej 

elastyczne i potrafią zaskakiwad. Na poziomie gimnazjum następuje już pewna selekcja uczniów i 

uczennic. Potwierdzają to obserwacje, że na dalszym etapie edukacji ciężej wprowadzad zmiany. 

Należy byd świadomomym wielu czynników zaburzających analizy danych historycznych. W kolejnych 

latach zmieniały się liczby uczniów i uczennic w szkołach, testy różniły się zadaniami. Jednak mimo 

wszystko analiza ta przybliża kontekst pracy w projekcie BAZA oraz może pokazywad pewne globalne 

tendencje wśród uczniów i uczennic szkół projektu. 

                                                           
1
 Szczegółowe zestawienia danych znajdują się na stronie http://www.bip.oke.waw.pl/?go=page&id=21. 
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Aby uzupełnid analizy rankingu dodatkowo włączono w raport edukacyjną wartośd dodaną (EWD) 

obu gimnazjów biorących udział w projekcie. Pozwala ona sprawdzid efekt nauczania szkoły, a nie 

wyniki uczniów, które zależą od wielu czynników. EWD pokazuje, jaki jest postęp – regres uczniów na 

przestrzeni kilku lat (http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/co-to-jest-ewd/ ). W połączeniu z 

poprzednimi wynikami możemy mówid o pełnej analize wyników w nauce gimnazjalistów z Pragi 

Północ. Poniżej zostały zaprezentowane wyniki analiz danych historycznych. 

Test szóstoklasisty 
W Szkole Podstawowej numer 354 w roku 2013 i 2014 nie było jeszcze klas szóstych, dlatego 

placówka ta wyłączona została z analiz danych historycznych. 

Analiza średnich wyników testu szóstoklasisty ze Szkoły Podstawowej numer 73 z roku 2013 i 2014 

nie wykazała znaczących różnic. W roku 2013 średnia uczniów i uczennic wyniosła 21 punktów, a rok 

później 21,9 więcej. Inne dzieci z Warszawy w tym samym teście otrzymały średnio o 8 i 9 punktów 

więcej. 

Mimo wszystko, Szkoła Podstawowa nr 73 w 2014 roku nieznacznie polepszyła się w rankingu 

warszawskich podstawówek z 231 na 230 miejsce na 238 możliwych, co pokazuje również jak nisko w 

nim się znajduje.Nie mniej jednak wyniki na przestrzeni lat od 2011 do 2014 wykazują nieznaczny, ale 

stały, postęp i polepszenie wyników w Szkole Podstawowej numer 73 (Rysunek 1).  

Rysunek 1 Wyniki testu szóstoklasisty w latach 2011 - 2014. 

 

Test gimnazjalisty 
Poniżej zostały dokładniej przeanalizowane wyniki gimnazjalistów. Analiza została podzielona na trzy 

części: humanistyczną, matematyczno – przyrodniczą i językową ze względu na możliwośd 

porównania jej z wynikami edukacyjnej wartości dodanej, o czym wcześniej już napisano. 

http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/co-to-jest-ewd/
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Z części humanistycznej uczniowie i uczennice uzyskali od 10 do 15 procent mniej niż warszawscy 

gimnazjaliści. (Rysunek 2). Jednak w obu szkołach zaobserwowano wzrost w porównaniu do roku 

ubiegłego. Młodzież z Gimnazjum numer 31 otrzymała o 14 procent wyższe wyniki, a z Gimnazjum 

numer 32 o 9 procent. 

W rankingu z części humanistycznej (tabela 1) widad ogromną poprawę w Gimnazjum numer 31. 

Skoczyło ono o 10 miejsc w górę. Należy zaznaczyd, że w 2013 było na trzecim miejscu od kooca 

wśród szkół wziętych pod uwagę. Gimnazjum numer 32 wspięło się o 2 miejsca. Jak widad, nawet 

niewielki wzrost średniego wyniku szkoły polepsza jego miejsce wśród innych szkół. 

Rysunek 2 Wyniki uczniów i uczennic z G31, G32 oraz innych szkół warszawskich z części humanistycznej egzaminu 
gimnazjalnego w roku 2013 i 2014. 

 

Z części matematyczno-przyrodniczej średni wynik warszawskiego gimnazjalisty w roku 2014 był 

wyższy o 20 i 30 procent niż gimnazjalistów ze szkół projektu (Rysunek 3). Ponadto wśród uczniów i 

uczennic nie wykazano wielkiej zmiany między dwoma kolejnymi latami w średnich wynikach testów. 

Z części matematyczno-przyrodniczej (tabela 1) również uczniowie i uczennice Gimnazjum numer 31 

polepszyli swoje wyniki. Z przedostatniego miejsca skoczyli o 8 miejsc w górę. Wynik spowodowany 

jest pogorszeniem wykonywania testu przez uczniów i uczennice innych szkół warszawskich 

przynajmniej w słabszej połowie rankingu. Należy zdecydowanie monitorowad tę gwałtowną zmianę 

między kolejnymi latami. Warto byłoby sprawdzid co wpłynęło na tę zmianę. Jest to o tyle istotne, 

ponieważ przy analizie rankingu szkół gimnazjalnych zaobserwowano raczej stałośd pozycji. 

Taka interpretacja skoku Gimnazjum numer 31 spowodowana jest stałością pozycji Gimnazjum 

numer 32. Nie można zatem tłumaczyd zmiany pozycji Gimnazjum numer 31 ogólną łatwością 

egzaminu, a raczej poważnymi roszadami w koocówce rankingu.  
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Rysunek 3 Wyniki uczniów i uczennic z G31, G32 oraz innych szkół warszawskich z części matematyczno - przyrodniczej 
egzaminu gimnazjalnego w roku 2013 i 2014. 

 

Jeżeli chodzi o częśd językową (Rysunek 4) na poziomie podstawowym szkoły projektu osiągają wyniki 

niższe o 20 i 30 procent od średniej warszawskiej. To bardzo dużo. Na poziomie rozszerzonym jeszcze 

więcej – o 30 i 40 procent. Należy zwrócid uwagę, o ile niższe jest rozwiązywanie testu na poziomie 

rozszerzonym. W Gimnazjum numer 31 wynik sięga 19 procent, w Gimnazjum numer 32 to 33 

procenty. 

Analiza miejsca w rankingu (tabela 1) pokazała, że obie szkoły to nadal pozostają w koocówce 

wszystkich szkół warszawskich chod ich miejsce polepszyło się o 1, 2 miejsca. 

Rysunek 4 Wyniki uczniów i uczennic z G31, G32 oraz innych szkół warszawskich z części językowej: język angielski 
poziom podstawowy i rozszerzony egzaminu gimnazjalnego w roku 2013 i 2014. 
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Tabela 1 Miejsce w rankingach wyników testu gimnazjalisty szkół projektu względem innych placówek oświatowych w 
Warszawie na przestrzeni dwóch lat: 2013 i 2014 (187 szkół w rangingu). 

  Część 
humanistyczna 

Część 
matematyczno-

przyrodnicza 

Język angielski-
poziom 

podstawowy 

Język angielski-
poziom 

rozszerzony 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

G31 185 175 186 178 178 176 178 177 

G32 168 166 171 171 170 169 170 168 

 

Wyniki testy gimnazjalnego w perspektywie trzech kolejnych lat (2011 – 2014) wykazują pozytywną, 

wzrostową tendencję, chod z wahaniami i spadkiem w roku 2013(Rysunek 5). 

Rysunek 5 Wyniki testu gimnazjalnego w latach 2011 - 2014. 

 

Edukacyjna wartość dodana wśród gimnazjalistów 
Dodatkową analizą jest sprawdzenie edukacyjnej wartości dodanej uczniów i uczennic z Gimnazjum 

numer 31 i 32 w latach 2012-2014. 

Dane EWD zostały probrane ze strony internetowej http://ewd.edu.pl/, gdzie automatycznie można 

wygenrowad wyniki dla danych szkół. Porównano zatem Gimnazjum numer 31 i 32 względem siebie. 

Jako punkt odniesienia do kontekstu wybrano również szkoły warszawskie – nie z całej polski – gdyż 

wiadomo, że uczniowie i uczennice ze stolicy osiągają wyższe wyniki.  

Obie części – humanistyczna (Rysunek 6) i matematyczno-przyrodnicza (Rysunek 7) – względem 

innych warszawskich szkół wypadły słabiej. Wyniki otrzymywane przez uczniów tych gimnazjów są 

poniżej średniej liczonej ze wszystkich szkół (oś pozioma). Efektywnośd nauczania w obu szkołach 

również jest niższa od poziomu w innych placówkach (oś pionowa). 

http://ewd.edu.pl/
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Ponadto Gimnazjum numer 31 wypada gorzej niż Gimnazjum numer 32 – wyniki uczniów są słabsze, 

a efektywnośd nauczania niższa. Na tyle niska, że znajduje się na granicy pułapu 90% szkół w 

Warszawie (jasno-szara elipsa). Oznacza to, że wyniki osiagane przez uczniów i uczennice oraz kadrę 

pedagogiczną znajdują się poza wynikami 90% innych placówek. 

Rysunek 6 Edukacjna wartośd dodana mierzona dla lat 2012-2014 - częśd humanistyczna: Gimnazjum nr 31 (różowy) i 
Gimnazjum nr 32 (fioletowy). 

 

Rysunek 7 Edukacjna wartośd dodana mierzona dla lat 2012-2014 - częśd matematyczno-przyrodniczna: Gimnazjum nr 31 
(różowy) i Gimnazjum nr 32 (fioletowy). 

 

Podsumowanie tła i kontekstu 
Na podstawie danych historycznych, widad, że uczniowie i uczennice ze szkół objętych projektem 

BAZA otrzymują bardzo niskie wyniki w testach koocowych.  

W perspektywie kilu lat widczona jest lekka tendencja wznoszące wśród uczniów i uczennic Szkoły 

Podstawowej numer 73. 
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Gimnazjum numer 32 osiąga wyższe wyniki niż Gimnazjum numer 31. Chod nadal obie szkoły znajdują 

się w ogonie warszawskich placówek, widad pozytywne zmiany, szczególnie w części humanistycznej 

oraz w perspektywnie trzech kolejnych lat. 

Znajomośd przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka obcego wśród gimnazjalistów ze 

szkół projektu znacznie odbiega od poziomu reszty rówieśników. Język angielski jest najsłabszym 

punktem uczniów i uczennic ze szkół projektu i należy zadbad o dodatkowe wsparcie gimnazjalistów 

w tym obszarze nauki. 

Należy sprawdzid przyczynę zmiany pozycji Gimnazjum numer 31 w części matematyczno –

przyrodniczej. 

Przyglądając się edukacyjnej wartości dodanej widad, że obie szkoły znajdują się w dwiartce wykresu 

nazwanej „szkoła wymagająca wsparcia” (dolna, lewa). Oznacza to, że obydwie placówki wymagają 

jeszcze dużej uwagi i zasobów, aby poprawid nie tyle wyniki egzmianu (oś pozioma), gdyż uczniowie i 

uczennice przychodzący do nich mogą mied duże braki, ale jakośd nauczania. Wpływa ona na przyrost 

wiedzy. Podnosi ona wyniki na osi pionowej dzięki czemu placówki oświatowe mogą trafid do dwiartki 

nazwanej „szkoła wspierająca” (górna, lewa). Wtedy wiadomo, że gimnazjum wyrównuje szanse 

edukacyjne nastolatków. 

Aby się to stało należy opracowad system zmiany zachowania uczniów. W szkołach projektu 

częstokrod problemem jest przeprowadzenie lekcji i spokojne nauczanie. Dzieje się tak właśnie ze 

względu na niedostosowanie społeczne wielu uczniów, których kumulacja w klasie przekracza 

jakiekolwiek standardy pracy. Aby postęp jakości nauczania mógł zaistnied należy we współpracy z 

kadrami pedagogicznymi stworzyd system nauczania indywidualnego i wychowawczego dla 

najtrudniejszych nastolatków w szkole, aby dad szansę innym uczniom i uczennicom na koncentrację 

na przedmiocie lekcji. 

Podsumowując, mimo iż wyniki egzaminów w szkołach są niższe w stosunku do średnich 

warszawskich, to jednak na podstawie powyższych danych widad, że pozytywne zmiany są możliwe. 
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Ogólne wyjątki i odstępstwa od wyników 

System szkolny – możliwości i ograniczenia 
Warto przypomnied, że w związku z funkcjonującym systemem szkolnym niektóre dane są trudno 

porównywalne, np. wyniki edukacyjne na przełomach edukacyjnych. Są to dane uczniów, którzy 

przeszli w ostatnim roku z klasy III do IV szkoły podstawowej oraz z klasy VI szkoły podstawowej do 

klasy I gimnazjum. Trudno porównywad wyniki gimnazjalistów i dzieci ze szkoły podstawowej, oraz 

tych drugich z dziedmi objętymi edukacją wczesnoszkolną (I- III).Jest to związane m.in. ze zmianą/ 

rozwinięciem przedmiotów szkolnych w późniejszych etapach edukacyjnych. Przykładem może byd 

brak przyrody w klasach I – III szkoły podstawowej, pojawienie się tego przedmiotu w klasach IV – VI i 

rozwój w biologię, fizykę i chemię w gimnazjum.  

W związku ze zmianami systemu edukacji w Polsce, o których wspomniano wyżej, w poszczególnych 

pomiarach (wartośd bazowa, pomiar 1,2,3) grupy nie są równoliczne. Jest to związane również z 

przemieszczaniem się dzieci między szkołami. Jest to spowodowane także usunięciem/ 

przeniesieniem osoby z placówki oświatowej, powtarzaniem roku, nauczaniem indywidualnym i 

związanym z nimi brak frekwencji. Wszystko to składa się na pewną trudnośd w porównywaniu 

kolejnych semestrów. Dlatego wykonano dodatkowe analizy, które zestawiają nie tylko skrajne 

pomiary tj. wartośd bazową i pomiar 2, ale każdy z nich ze sobą wśród tych samych osób. Zmniejsza 

to próby badane, jednak wyniki są bardziej precyzyjne. Daje to pełniejszy obraz zmiany jaka nastąpiła. 

Rzeczywiste rozpoczęcie projektu 
Dodatkowo dane uzyskane z semestru zimowego roku szkolnego 2013/2014 nie są dla wszystkich 

uczestników rzeczywistą datą rozpoczęcia udziału w projekcie. Częśd uczniów i uczennic otrzymała 

pierwsze wsparcie dopiero w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014, kiedy to rozpoczęły się 

warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie. Zatem tak naprawdę semestr zimowy roku 

szkolnego 2013/2013 jest ich pomiarem bazowym, a nie semest letni roku szkolnego 2012/2013. 

Zdecydowanie wpływa to na możliwe rzetelne sprawdzenie jak uzyskanie wsparcia oddziałowuje na 

wyniki edukacyjne uczestników projektu. Aby precyzyjnie to sprawdzid potrzeba monitorowad przez 

dłuższy okres czasu osiagnięcia szkolnego uczestników projektu bez przestojów. 

Zmienne zakłócające 
Można wskazad również na niedoskonałości porównania między różnymi szkołami, klasami jak 

również samymi uczniami – niektórzy z nich mogą byd lepiej lub gorzej oceniani ze względu na 

etykietę, jaką zostali obdarzeni. Należy byd świadomym tych wszystkich czynników, które zaburzają 

zbadanie rzeczywistego wpływu wysiłku podjętego przez wykonawców projektu BAZA. Wyniki 

zebrane w tym raporcie, to pierwszy etap przyglądania się zmianom. Nie można więc wysuwad 

daleko idących wniosków, bo aby takie postawid należałoby monitorowad osiagnięcia uczniów i 

uczennic ze szkół projektu na przestrzeni kilku - kilunastu lat. 

W celu niwelowania czynników wymienionych wyżej, wyniki często prezentowane są w podziale na 

dane placówki, a nawet poziomy edukacyjne. Dane zostały zebrane we współpracy ze szkołami 

projektu oraz pozyskane z Bazy Monitorującej.  
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Szkoły spoza projektu 
Dużą trudnością było pozyskanie wyników edukacyjnych dzieci spoza szkół projektu tj. 

nieuczęszczających do Szkoły Podstawowej numer 73, 354, Gimnazjum numer 31 i 32. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ inne szkoły nie mają obowiązku przekazywania informacji o wynikach 

edukacyjnych swoich podopiecznych. Ponadto przekazanie danych związane jest z pracą po 

godzinach pedagoga, czy nauczyciela. Osoby pracujące w szkołach robią to wolontarystycznie. Stąd 

też braki danych wśród podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 

Zatem wyniki szkolne uczniów i uczennic z innych szkół nie zostały przeanalizowane. 

Ochrona danych osobowych 
Częśd uczestników projektu to odbiorcy działao otwartych tj. weekendowe rozgrywki gier 

planszowych (79 osób) czy konsultacje psychologiczne (120 osób). Osoby biorące w nich udział często 

nie mają zgody opiekunów na pobieranie danych semestralnych albo są spoza grupy wiekowej 

projektu (np. odbiorcami konsultacji w dużym stopniu były osoby dorosłe). Stąd również braki 

danych. Aby ułatwid odbiór danych przy każdej analizie podawana będzie wielkośd próby, którą 

uwzględniono w analizach. Aby dopełnid powyższą analizę sprawdzono różnice między wszystkimi 

pomiarami, ale przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników tych samych dzieci. Stąd m.in. różnice w 

wielkości próby o czym już wcześniej pisano.  

Grupa kontrolna 
Należy zwrócid uwagę, że grupy, które otrzymały daną liczbę wsparcia porównywane ze sobą nie są 

równoliczne (Tabela 2), np. 94 osoby uzyskały trzy rodzaje wsparcia w Gimnazjum numer 32, a 

jedynie 15 nie zostało objętych wsparciem (grupa kontrolna). 

Trzeba wziąd pod uwagę, że grupa kontrolna powinna zostad powiększona, aby dawała pełen obraz 

kontekstu i rzeczywistego efektu działao podjętych. Jednak z racji ochrony danych osobowych nie 

można uzyskad potrzebnych danych do przedstawienia tam obszernych analiz. Należy zatem 

traktowad poniże dane jako pewną tendencję. 

Należy zwrócid uwagę na małoliczne grupy, które nie otrzymały wsparcia. Taki rozkład w grupach 

powoduje, że wyniki tzn. „grupy kontrolnej” należy analizowad z dużą rezerwą. 

Tabela 2 Liczba uczestników z danych szkół w podziale na otrzymaną ilośd wsparcia. 

 SP 354 SP 73 
kl. I - III 

SP73 kl. 
IV - VI 

G31 G32 

1 rodzaj wsparcia 6 44 90 39 75 

2 rodzaj wsparcia 5 21 26 17 36 

3 rodzaj wsparcia 1 17 38 30 94 

4 i więcej rodzajów 
wsparcia 

5 23 23 20 40 

brak wsparcia 1 14 20 11 15 
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Skala projektu 
Od czerwca 2013 roku do grudnia 2014 roku w Bazie Monitorującej zgromadzono dane 1021 osób, 

natomiast w projekcie aktywnie wzięło udział 987 osób z tego 805 w wieku szkolnym, czyli 97%. 927 

dzieci i młodzieży otrzymało przynajmniej jeden rodzaj wsparcia, czyli 91%. 93 osoby nie otrzymały 

żadnego wsparcia. 

716 uczestników pochodziło ze szkół projektu, czyli 77% wszystkich zapisanych w Bazie 

Monitorującej. Na rysunku 8. zamieszczone są dane liczbowe odnośnie uczestników z każdego 

poziomu edukacyjnego. Najwięcej, bo 492 uczestników to dzieci ze szkoły podstawowej. W projekt 

zaangażowanych zostało 419 gimnazjalistów, a brakło informacji o 90 osobach. Najprawdopodobniej 

partycypowały one w otwartych działaniach tj. weekendowe rozgrywki gier planszowych. 

Rysunek 8 Liczba uczestników z danych poziomów edukacyjnych w projekcie (N = 1001). 

 

Tabeli 3 umieszczono liczbowy i procentowy rozkład uczestników ze szkół projektu. Najwięcej 

uczestników pochodziło ze Szkoły Podstawowej numer 73, bo aż 332 (46%), a najmniej ze Szkoły 

Podstawowej numer 354, bo 17 tj. 2% wszystkich osób wpisanych w Bazę Monitorującą.  

Tabela 3 Liczbowy i procentowy rozkład uczniów ze szkół projektu (N = 716). 

Szkoła Liczba dzieci Procent 

SP nr 354 17 2% 

SP nr 73 332 46% 

G31 121 17% 

G32 263 37% 

Suma 716 100% 
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Poniżej zaprezentowano analizę socjometryczną uczestników projektu, a w drugiej części 

szczegółowe statystyki projektu. 

Dane socjometryczne 
Procenty w poniższych tabelach wyliczane są z całości osób widniejących w Bazie Monitorującej.  

W projekcie co najmniej 63% osób pochodzi z Pragi Północ – tyle osób zadeklarowało zamieszkiwanie 

na tym terenie. Potwierdzają to dane zebrane w poprzednim semestrze. Nieznaczny procent dzieci i 

młodzieży zamieszkuje inne dzielnice Warszawy. 

Wysoki procent braków danych (33%) dotyczących miejsca zamieszkania może byd związany z 

niechęcią do podawania danych osobowych, w momencie, kiedy nie zna się organizacji prowadzących 

projekt. Wyniki zaprezentowane są w tabeli 4. 

Tabela 4 Miejsce zamieszkania odbiorców projektu (N = 1021). 

Dzielnica Liczba 
dzieci 

Procent 

Praga Północ 639 63% 

Praga Południe 24 2% 

Inna 25 2% 

Brak danych 333 33% 

Suma 1021 100% 

Średnio rodziny uczestników projektu składają się z 4 osób i jest to najbardziej popularny model 

(24%). W rodzinach powyżej 5 osób żyje 22% badanych. Szczegółowe wyniki zawiera tabela 5. 

Tabela 5 Procentowy i liczbowy rozkład osób w rodzinach odbiorców projektu (N = 1021). 

Liczba 
osób w 
rodzinie 

Liczebnośd 
w bazie 

Procent 

2 73 7% 

3 178 17% 

4 241 24% 

5 110 11% 

6 73 7% 

7 29 3% 

8 13 1% 

9 3 0% 

Brak 
danych 

300 29% 

Suma 1021 100% 

Dwoje dzieci w rodzinach to najczęściej występująca liczba wśród uczestników projektu (27%). 

Szczegółowe analizy znajdują się w tabeli 6.  
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Tabela 6 Liczba dzieci w rodzinie (N = 1021). 

Liczba dzieci 
w rodzinie 

Liczebnośd Procent 

1 179 18% 

2 280 27% 

3 126 12% 

4 93 9% 

5 19 2% 

6 17 2% 

7 3 0% 

8 2 0% 

Brak danych 302 30% 

Suma 1021 100% 

 

Analiza socjometryczna płci uczestników projektów wykazała, że tylko o 3 punkty procentowe więcej 

jest mężczyzn (Tabela 7). 

Tabela 7 Płed uczestników (N = 1021). 

Płed Kobiety Mężczyźni Brak 
danych 

Liczba 334 365 322 

Procent 33% 36% 32% 

 

Liczba przydzielonego wsparcia 

Statystyki działań projektowych 

W tabeli 8 zaprezentowano szczegółowe statystyki opisowe każdego działania w porównaniu do 

poprzednich semestrów. 

Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczości, najwięcej dzieci wzięło udział w warsztatach 

wspierających uczenie się przez całe życie, bo aż 580 - 63 % wszystkich osób wpisanych w Bazę 

Monitorującą. Po 31% uczestników było obecnych na spektaklach profilaktycznych i na warsztatach z 

nimi związanych (najprawdopodobniej to te same osoby). Te działania są ze sobą połączone 

tematycznie, dlatego trzecią co do częstotliwości udziału aktywnością były korepetycje ogólne (20%) 

wraz z miniprojektami (20%). 

Kolejnym najliczniejszym działaniem były konsultacje indywidualne (17%). Zaobserwowano duży 

rozrost tego działania w porównaniu z semestrem poprzednim.  

Następnym popularnym wydarzeniem, w którym brały udział dzieci i młodzież były weekendowe 

rozgrywki gier planszowych (13%). Mniejsza liczba uczestników tego działania w pomiarze 2. mogła 

byd spowodowana problemami w obsłudze Bazy Monitorującej podczas pierwszego etapu projektu. 
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Po 9% uczestników korzystało z terapii pedagogicznej, korepetycji specjalistycznych oraz bazy 

sportowej. 

W warsztatach dla rodzin uczestniczyło 7%. W Klubach Mlodzieżowych znalazło się 6% uczestników 

projektu. Po 4% uczestników wzięło udział w grupie ulicznej oraz zajęciach logopedycznych. Poniżej 

3% uczestników skorzystało z zajęd teatralnych. 

Tabela 8 Procentowy udział dzieci w poszczególnych działaniach (N = 928). 

 

Statystyki wsparcia  

Od czerwca 2013 roku do grudnia 2014 roku 376 dzieci otrzymało jeden rodzaj wsparcia (36% 

wszystkich osób wpisanych do Bazy Monitorującej), a 156 dwa rodzaje wsparcia tj. 15% uczestników. 

208 dzieci i młodzieży zaangażowanych w projekt otrzymało trzy rodzaje wsparcia. Więcej niż cztery 

rodzaje wsparcia otrzymało w sumie 188, czyli 18% (Rysunek 9). 
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Rysunek 9 Liczba uczestników, którzy otrzymali daną liczbę wsparcia (N = 928). 

 

Podsumowanie statystyk działań projektowych 
Na podstawie przedstawionych danych widzimy, że projekt ma szeroką skalę, obejmuje szczególnie 

swoim wsparciem dzieci i młodzież z Pragi Północ – w większości uczniów i uczennice ze szkół 

należących do projektu. 

Widad, że działania otwarte przyciągają coraz więcej uczestników, szczególnie widoczne jest tutaj 

oddziaływanie konsultacji indywidualnych oraz korepetycji ogólnych, bo to te działania podniosły się 

w rankingu. 

Oczywiście działania, które z założenia nie mogły przyjąd więcej uczestników, tj. grupa uliczna, 

teatralna czy terapia logopedyczna mają najmniej uczestników. I to jest dobra tendencja, bo oznacza, 

że te same dzieci i młodzież otoczone były długofalowym wsparciem w trakcie projektu. Takie 

działania budują jakośd oddziaływania projektu. Gdyby liczba dzieci zwiększyła się diametralnie na 

przestrzeni tych okresów sprawozdawczych oznaczad by to mogło dużą rotację uczestników i 

problemy z realizacją działania. Nie mniej, udało się podwoid liczbę uczestników w stosunku do 

założeo projektu.  Stało się tak dzięki synergii, jaka stworzyła się w wyniku współpracy wielu 

organizacji. Dzięki temu, mogły one dotrzed do większej liczby odbiorców i korzystając z tych samych 

środków zwiększyły swoje oddziaływanie. 

Poniżej umieszczone zostały analizy statystyczne wyników edukacyjnych uczestników projektu.  
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Korelacje godzin wsparcia i wskaźników edukacyjnych 
Aby sprawdzid czy istnieje związek między ilością przydzielanego wsparcia a wskaźnikami 

edukacyjnymi wykonano analizy korelacji metodą Pearsona i wyliczono istotności statystyczne. Jest 

to określenie czy zachodzi związek między działaniami projektu, a wskaźnikami edukacyjnymi. Po jego 

sprawdzeniu zostały wykonane bardziej szczegółowe obliczenia zaprezentowane w kolejnym 

rozdziale tego raportu. 

Liczba godzin wsparcia to suma godzin ze wszystkich zajęd na jakie dziecko uczęszczało np. 2 godziny 

konsultacji indywidulanych i 9 godzin warsztatowych, liczba godzin wsparcia wynosi 11. Skorelowano 

je z ilością wsparcia oraz uśrednionymi wskaźnikami edukacyjnymi z trzech pomiarów: średniej ocen, 

oceny zachowania, frekwencji, godzin nieusprawiedliwionych.  

W ten sposób można odpowiedzied czy ilośd wsparcia mierzona w liczbie działao, ale i bardziej 

szczegółowo – godzin, ma związek ze wskaźnikami edukacyjnymi. 

Analizy wykonano dla wszystkich szkół projektu oddzielnie oraz dla drugiego etapu edukacyjnego w 

Szkole Podstawowej numer 73. Związane jest to z brakiem średnich ocen przedmiotowych oraz oceny 

zachowania wśród uczniów i uczennic z klas od 0 do III. 

Szkoła Podstawowa 
Wśród dzieci z klas od IV do VI (tabela 9) liczba wsparcia negatywnie koreluje ze średnią (r = -0,32), 

oceną zachowania (r = -0,22) oraz słabiej, ale jednak, z frekwencją (r = -0,19). Natomiast pozytywnie z 

godzinami nieusprawiedliwionymi (r = 0,19). Korelacja pokazała, że im lepsza średnia, tym lepsze 

zachowanie (r = 0,83), wyższa frekwencja (r = 0,51) i mniej godzin nieusprawiedliwionych (r =-0,56 ). 

Ważne jest również, że frekwencja i godziny nieusprawiedliwione związane są dośd słabo (r = -0,34), 

co oznacza, że za frekwencję odpowiadają głównie godziny usprawiedliwione. 

Tabela 9 Korelacja wsparcia i wskaźników edukacyjnych wśród uczniów i uczennic klas od IV do VI SP 73. 

 

* istotnośd na poziomie 0,05; ** istotnośd na poziomie 0,01 
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Szkoły gimnazjalne 
Wśród uczniów i uczennic Gimnazjum numer 31 (tabela 10) widad pozytywną korelację liczby 

wsparcia ze średnią (r = 0,21), oceną zachowania (r = 0,28), frekwencją (r = 0,27) oraz negatywną 

korelację z ilością godzin nieusprawiedliwionych (r = -0,21). 

Widad również silny pozytywny związek średniej z oceną zachowania (r = 0,85), frekwencji (r = 0,74) i 

silną negatywną korelację z liczbą godzin nieusprawiedliwionych (r = -0,75). Oznacza to, że im lepsze 

oceny w szkole, tym lepsze zachowanie i wyższa frekwencja. Ponadto ciekawy jest również silny, ale 

negatywny związek frekwencji i liczby godzin nieusprawiedliwionych (r = -0,85). Oznacza to, że za 

frekwencję gimnazjalistów odpowiadają głównie „wagary”. 

Tabela 10 Korelacja wsparcia i wskaźników edukacyjnych wśród uczniów i uczennic G31. 

 

* istotnośd na poziomie 0,05; ** istotnośd na poziomie 0,01 

Podobny wzór korelacji jak wśród młodzieży z Gimnazjum numer 31 widad w Gimnazjum numer 32 

(tabela 11). Liczba wsparcia pozytwynie koreluje ze średnią (r = 0,16), oceną zachowania (r = 0,19), 

frekwencją (r = 0,26) oraz negatywnie z godzinami nieusprawiedliwionymi (r = -0,25). Podobnie im 

wyższe oceny z przedmiotów, tym wyższa ocena zachowania uczniów i uczennic (r = 0,84). 

Obserwowany jest również silny związek między frekwencją i godzinami nieusprawiedliwionymi (r = -

0,80). 
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Tabela 11 Korelacja wsparcia i wskaźników edukacyjnych wśród uczniów i uczennic G32. 

 

* istotnośd na poziomie 0,05; ** istotnośd na poziomie 0,01 

Podsumowanie korelacji 
Odwrotnie do szkół podstawowych, widac wyraźnie, że wraz z ilością dostarczanego wsparcia osoby 

otrzymują lepsze oceny. Ten związek chod słaby, w wypadku gimnazjalistów jest pozytywny. Oznacza 

to, że wsparcie kierowane jest do osób osiagających lepsze wyniki. Taką interpretację można 

postawid w świetle niżej zaprezentowanych danych, które pokazują wiele zmian wśród uczestników 

projektu ze szkół podstawowych, a nieznaczne z gimnazjów. Równocześnie już w poprzednim 

semestrze widad było „odpływ” najsłabszych gimnazjalistów z projektu m.in. na podstawie wyników 

uczestników warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie.  

Widad również, że frekwencja gimnazjalistów głównie zależy od nieusprawiedliwionych godzin. 

Zupełnie inaczej jest w szkole podstawowej, szczególnie w klasach IV – VI. 

Brak związku godzin wsparcia ze wskaźnikami edukacyjnymi w Gimnazjum numer 31 związany jest 

najprawdopodobniej z niższą liczbą godzin wsparcia w tej placówce. Średnio dostarczono tam 12 

godzin wsparcia, a w sąsiedzim Gimnazjum 32 aż 32,28 godzin. Należy to dokładnie sprawdzid i byd 

może w kolejnych etapach projektu zadbad, aby Gimnazjum numer 31 otrzymało większą ilośd 

wsparcia. 

Widad również, że problemy szkolne są powiązane ze sobą. Oceny, zachowanie, frekwencja i godziny 

nieusprawiedliwione to raczej jeden wskaźnik podzielony na kilka czynników niż cztery różne. 

  



 

 

St
ro

n
a2

3
 

Analiza wskaźników edukacyjnych w szkołach 
Wyniki podzielone zostały na trzy części dotyczące wskaźników edukacyjnych tj. oceny semestralne, 

oceny zachowania, frekwencję razem z liczbą godzin nieusprawiedliwionych. Dwa ostatnie zostały ze 

sobą połączone, gdyż tworzą niejako jeden wskaźnik. 

Poniższe analizy zostały podzielone na ogólne wyniki zbiorcze drugiego i trzeciego etapu 

edukacyjnego. Następnie dokonano bardziej szczegółowych obliczeo: na poziomie każdej ze szkół 

wraz z analizą wyników w zależności od ilości przydzielonego wsparcia.  

Analiza ogólnych wskaźników edukacyjnych 
Wskaźniki edukacyjne pochodzące ze wszystkich trzech semestrów uśredniono i porównano między 

szkołami. Można wyraźnie zobaczyd, że osoby z Gimnazjum numer 31 osiągają najniższe średnie ocen 

semestralnych i oceny zachowania. Najlepsze wyniki uzyskała Szkoła Podstawowa numer 73 (Tabela 

12). 

Tabela 12 Ogólne średnie wskaźniki edukacyjne dla drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego. 

Średnie wskaźników edukacyjnych w szkołach projektu 

Wskaźniki SP 73 kl. IV - VI G31 G32 

średnia ogólna 3,9 2,4 3,2 

ocena 
zachowania 

4,1 2,9 3,5 

Frekwencja 91,5 75,2 79,2 

godziny nieusp. 12,2 108,7 63,2 

 

Jednak przy analizie wzrostów i spadków netto (tabela 13)– zawsze wyliczanych z różnicy pomiaru 

drugiego i wartości bazowej – widad wyraźnie, że uczniowie i uczennice Gimnazjum numer 31 

osiągają lepsze efekty niż z dwóch pozostałych szkół. 

W tej szkole zaobserwowano największy spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych (średnio aż o 61 

godzin). Oznacza to, że uczniowie i uczennice Gimnazjum numer 31 opuszczają szkołę znacznie 

rzadziej niż dotychczas. Zmiana ta jest gwałtowniejsza niż w innych szkołach, ale i poziom znacznie 

niższy. Spadek frekwencji i ogólnej średniej jest bardzo nieznaczny – nie różni się on szczególnie od 

uczniów i uczennic z Gimnazjum numer 32. Niepokojąca jednak jest negatywna zmiana ocen 

zachowania gimnazjalistów. Uczniowie i uczennice Gimnazjum numer 31 zachowują się gorzej niż w 

roku poprzednim, średnio o 0,3 oceny. 

Gimnazjum numer 32 osiągnęło największe spadki netto w porównaniu z pozostałymi szkołami, ale 

poziom wstępny był wyższy niż w Gimnazjum numer 31. Wzrosła jednak liczba godzin 

nieusprawiedliwionych – uczniowie i uczennice tej szkoły więcej wagarują niż w poprzednim roku. 

Spadła ocena zachowania, średnia ocen oraz bardzo nieznacznie frekwencja. Oznacza to, że osoby z 

tego gimnazjum zachowują się i uczą się gorzej niż w poprzednim roku. 

Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej numer 73 nie zmienili swoich wyników drastycznie. 

Związane jest to z ich stosunkowo wysokimi średnimi i dobrymi ocenami. 



 

 

St
ro

n
a2

4
 

Tabela 13 Wzrosty i spadki netto wskaźników edukacyjnych w danych szkołach między wartością bazową a pomiarem 2. 

Wzrost i spadki netto w szkołach projektu 

Wskaźniki SP 73 kl. IV - VI G31 G32 

frekwencja -5,35 -1,34 -2,06 

godziny nieusp. -1,20 -61,37 14,26 

średnia ogólna 0,07 -0,06 -0,23 

ocena 
zachowania 

0,14 -0,35 -0,27 

Oczywiście należy byd świadomym różnicy w poziomie i sposobie nauczania w szkole podstawowej i 

gimnazjum, o czym wspomniano wcześniej. Dlatego w dalszej części raportu przeanalizowane 

zostaną wyniki uczniów i uczennic z poszczególnych szkół. 

Oceny semestralne 

Wyjątki 

Ocena efektów szkolnych dzieci uczęszczających do klas I – III została ograniczona jedynie do Szkoły 

Podstawowej numer 73. Kadra pedagogiczna stworzyła wskaźnik „edukacja wczesnoszkolna”. 

Powstał on w taki sposób, że wychowawcy oceniali swoich podopiecznych na skali od 1 do 6, gdzie 1 

oznacza bardzo niski poziom edukacji wczesnoszkolnej, a 6 najwyższy. Pozwoliło to na porównanie 

postępu wyników między semestrami u konkretnych dzieci i monitorowanie procesu rozwoju. Jest to 

przetransformowanie oceny opisowej (jakościowej) na ilościową i nie może byd traktowane jako 

ocena szkolna, ale raczej jako wskaźnik pozwalający określid postęp lub regres. Wysiłek podjęty przez 

kadrę pedagogiczną jest wyjątkowy i niestety nieporównywalny z ocenami dzieci z innych szkół. 

Ze Szkoły Podstawowej numer 354 uzyskano oceny pomocniczne, które jednak nie były możliwe do 

uśrednienia i wyciągnięcia sensownych wniosków. 

Wcześniej wspomniano również o zmianach między kolejnymi etapami edukacji i trudności z tym 

związanych w prowadzeniu ewaluacji na podstawie wyników szkolnych. Przechodzenie do wyższych 

klas wiąże się z rozszerzaniem i zanikaniem niektórych przedmiotów. Wpływa to na wielkośd próby 

badawczej, dlatego zostały poprowadzone dodatkowe analizy. 

Wyniki 

Uogólniona średnia ze wszystkich przedmiotów szkolnych dla uczniów i uczennic z klas od IV szkoły 

podstawowej do III gimnazjum wykazała, że w szkole podstawowej dzieci uzyskują wyższe wyniki niż 

starsi koledzy, a średnia nie zmienia się w ciągu kolejnych semestrów diametralnie (tabela 14).  
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Tabela 14 Ogólne średnie szkolne wraz z wielkością próby badanej. 

 

Dla porównania zamieszczono poniżej średnie wyniki dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej numer 73 

z przedmiotu edukacja wczesnoszkolna (tabela 15). 

Tabela 15 Średnie oceny z edukacji wczesnoszkolnej uczniów i uczennic z SP 73. 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

Średnia  3,88 (N 103) 3,75 (N 111) 3,86 (N 111) 

 

Wydaje się, że tendencja uzyskiwania niższych wyników w semestrze zimowym jest „normalną 

strategią” placówek oświatowych od edukacji wczesnoszkolnej po gimnazja. Oceny z drugiego 

semestru są zawyżane z racji kooca roku. Również uczniowie i uczennice bardziej się przykładają do 

nauki, ponieważ mają motywację do poprawy ocen. 

Porównano również wyniki tych samych osób między wszystkimi pomiarami (Tabela 16). Analiza 

procentowa zmiany wykazała, że największe, negatywne zmiany dotyczyły wyników szkolnych między 

wartością bazową, a pomiarem 1. Mimo to, został zaobserowowany wzrost między pomiarem 1 a 2. 

Nie były to jednak wielkie zmiany. 

Tabela 16 Różnice liczbowe i procentowe wśród tych samych osób z danych szkół między poszczególnymi pomiarami. 

 Pomiar 1->BAZOWY 
 

Pomiar 2->Pomiar1 
 

Pomiar 2->BAZOWY 

Szkoły Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartości 

% N 

SP nr 73 kl. IV - VI -0,14 -3,39% 117 0,17 4,77% 168 0,05 2% 114 

Gimnazjum nr 31 -0,35 -6,43% 74 0,05 3,18% 96 -0,27 -3% 62 

Gimnazjum nr 32 -0,27 -6,96% 181 0,06 1,90% 223 -0,19 -5% 178 

 

Ponadto wykonano analizy dla osób posiadające informacje o wynikach szkolnych zebranych w 

pomiarze 1 i 2 (Rysunek 10). Najwyższy wzrost, prawie 5%, zaobserowano wśród uczniów i uczennic 

Szkoły Podstawowej numer 73. Najmniejszy wzrost wyniół niecałe 2% i dotyczył on osób z Gimnazjum 

numer 32. 
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Rysunek 10 Różnice w średniej szkolnej wśród osób posiadających uzupełnione dane z pomiaru 1 i 2 w danych szkołach. 

 

Poniżej zaprezentowano bardziej szczegółowe analizy dotyczące osiągnięd szkolnych uczniów i 

uczennic danych szkół. 

Szkoła Podstawowa numer 354 

Wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej numer 354 zaobserwowano, że w drugim semestrze 

2013/3014 roku szkolnego ocena z zajęd komputerowych wzrosła o 0,18 oceny. W semestrze 

zimowym średnia wyniosła 4,56, w letnim 4,75. Są to stosunkowo wysokie oceny z tego przedmiotu. 

Nie odnotowano szczególnych różnic przy analizowaniu innych przedmiotów szkolnych wśród tej 

grupy. 

Szkoła Podstawowa numer 73 I etap edukacyjny 

Wśród tej grupy odbiorców projektu zaobserwowano spadek netto ocen z języka angielskiego. 

Szczególnie duży, bo aż o pół oceny w dół osiągnęły dzieci, które otrzymały dwa rodzaje wsparcia. 

Średnia ocena z tego przedmiotu to 4,16 dla wartości bazowej (N = 115), 3,88 dla pomiaru 1 (N = 121) 

oraz 3,92 dla pomiaru 2 (N = 121). 

Nie odnotowano szczególnych różnic przy analizowaniu innych przedmiotów szkolnych wśród tej 

grupy. 

Szkoła Podstawowa numer 73 II etap edukacyjny 

Ogólna analiza średniej oceny ze wszystkich przedmiotów szkolnych wśród uczniów i uczennic z 

drugiego etapu edukacyjnego również wykazała delikatny wzrost ocen podczas ostatniego pomiaru 

(Rysunek 11). 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a2

7
 

Rysunek 11 Ogólna średnia uczniów i uczennic klas od IV do VI SP73 (Nwb= 118, Np1 = 173, Np2 = 170). 

 

Największy wzrost netto został zaobserwowany przy analizie ocen z muzyki. W drugim semestrze 

2013/2014 roku szkolnego dzieci uzyskiwały oceny średnio wyższe o 0,7 stopnia (Rysunek 12). 

Rysunek 12 Średnia ocena MUZYKI uczniów i uczennic SP 73 z klas IV - VI (Nwb = 118, Np1 = 173, Np2 = 170). 

 

Odnotowano również wzrost netto ocen z techniki, który wyniósł 0,22 stopnia (Mwb = 4,48; Mp1 = 

4,44; Mp2 = 4,71). 

Zaobserwowano jednak duże spadki netto w ocenie informatyki w porównaniu z poprzednim rokiem 

tj. -0,55 oceny (Mwb = 4,4; Mp1 = 4,01; Mp2 = 3,84). Podobnie wysoki spadek netto wykryto między 

porównaniem średniej ocen z języka angielskiego. Spadek wyniósł 0,44 oceny (Mwb = 3,44; Mp1 = 2,95; 

Mp2 =3,0 ). Jest to również przedmiot, z którego dzieci otrzymały średnio najniższe oceny w przeciągu 

trzech semestrów (M = 3,13). 

Kiedy podzielono uczniów i uczennice ze Szkoły Podstawowej numer 73 na grupy, które otrzymały 

dane ilości wsparcia okazało się, że najwyższe średnie uzyskały osoby biorące udział w jednym 

działaniu (Tabela 17). Oceny wzrosły o ok. 0,2 stopnia. Ta grupa w porównaniu z innymi osiągnęła 

również najwyższe wyniki. Osoby, które nie brały aktywnego udziału w projekcie, również poprawiły 

swoje oceny o 0,13 stopnia. 
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Tabela 17 Średnie ocen ze wszystkich przedmiotów w podziale na grupy, które otrzymały dana liczbę wsparcia wśród 
uczniów i uczennic SP 73 w klasach od IV do VI (Nwb = 118 ;Np1 = 173 ; Np2 = 170). 

 wartość 
bazowa 

pomiar 
1 

pomiar 
2 

1 rodzaj wsparcia 4,06 4,04 4,23 

2 rodzaje wsparcia 3,76 3,47 3,63 

3 rodzaje wsparcia 3,62 3,38 3,45 

4 i więcej rodzajów 
wsparcia 

3,67 3,42 3,53 

brak wsparcia 3,12 2,9 3,25 

 

Największy spadek ocen został odnotowany w grupie, która otrzymała trzy rodzaje wsparcia (0,17 

oceny). (Rysunek 13).Potwierdza to również wcześniejsze obserwacje, że wsparciem otoczone zostały 

osoby o największych problemach. 

Rysunek 13 Wzrosty i spadki netto w średniej ocenie ogólnej ze wszystkich przedmiotów w grupach, które otrzymały 
daną liczbę wsparcia wśród uczniów i uczennic SP73 z klasy od IV do VI (N1 = 113, N2 = 19, N3 = 20, N4 = 51, Nbrak danych = 

17). 

 

Gimnazjum numer 31 

Analizując poszczególne oceny zaobserwowano, że z biologii nieznacznie średnie wzrosły o 0,2 

stopnia (Rysunek 14). 
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Rysunek 14 Średnia ocena z BIOLOGII uczniów i uczennic G31 (Nwb = 61, Np1 = 111, Np2 = 96). 

 

Wzrost średnich na poziomie 0,23 stopnia(Mwb = 2,5; Mp1 = 3,3; Mp2 = 2,73) zaobserwowano również 

w ocenie z edukacji dla bezpieczeostwa.  

Największy spadek netto oceny z przedmiotu wśród uczniów i uczennic Gimnazjum numer 31 

odnotowano analizując średnie oceny z techniki między kolejnymi semestrami. Wyniósł on ponad 

jedną ocenę niżej tj. 1,28. (Mwb = 3,89; Mp1 = 2,45; Mp2 = 2,61). Kolejnym przedmiotem, którego 

wyniki gimnazjalistów okazały się byd słabsze niż w semestrach poprzednich to informatyka. Spadek 

netto wyniósł 0,48 (Mwb = 3,26; Mp1 = 3,07; Mp2 = 2,78). Podobnie oceny z wychowania fizycznego 

obniżyły się o 0,42 stopnia (Mwb = 3,86; Mp1 = 3,31 ; Mp2 = 3,43). Średnie z wiedzy o społeczeostwie 

również spadły o 0,33 oceny względem poprzednich semestrów (Mwb = 2,65; Mp1 = 2,34; Mp2 = 2,31). 

Gimnazjum numer 32 

Podobnie jak wśród kolegów i koleżanek z poprzedniej szkoły wykazano wzrosty średnich z 

przedmiotów m.in. w ocenie z edukacji dla bezpieczeostwa. Wzrost netto wyniósł 0,65 oceny 

(Rysunek 15).  

Rysunek 15 Średnia ocena z EDUKACJI DLA BEZPIECZEOSTWA uczniów i uczennic G32 (Nwb = 60, Np1 = 170 , Np2 = 170). 
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Wśród uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32 największy spadek netto dotyczył muzyki i wyniósł 

0,68 oceny (Mwb = 4,07; Mp1 = 3,33; Mp2 = 3,39). Kolejnym przedmiotem z najwyższym spadkiem była 

technika 0,56 (Mwb = 4,08; Mp1 = 4,01; Mp2 = 3,52). 

Średnia ocena z wiedzy o społeczeostwie spadła o 0,37 (Mwb = 3,37; Mp1 = 2,88; Mp2 = 3), a 

informatyka i historia o taką samą liczbę tj. 0,3 oceny (średnie oceny z informatyki Mwb = 3,69; Mp1 = 

3,18; Mp2 = 3,39; średnie oceny z historii Mwb = 3,1; Mp1 = 2,68; Mp2 = 2,8). 

Podsumowanie ocen semestralnych 

Zaprezentowane wyżej wyniki wskazują na dwie globalne tendencje. Pierwsza – oceny na koniec roku 

są lepsze niż w semestrze zimowym. Druga – uczniowie i uczennice ze szkół podstawowych osiągają 

wyższe wyniki niż starsi koledzy oraz koleżanki z gimnazjów. 

Jeżeli rozpatrujmy pierwszą tendencję, to należy napisad, że przewiduje się pogorszenie wskaźników 

edukacyjnych w semestrze zimowym roku szkolnym 2014/2014. Nie będzie to nic nadzwyczajnego. 

Jeżeli uda się przełamad tę tendencję wśród osób wspieranych w projekcie BAZA można będzie uznad 

to za ogromny sukces projektu. Źródła tej tendencji możemy upatrywad w większej mobilizacji 

uczniów i uczennic pod koniec roku, kiedy to wystawiane są oceny, ale również podwyższania 

wyników przez nauczycieli z chęci przesunięcia ucznia do klasy wyżej i szybszego ukooczenia edukacji 

w tej szkole, ale też nie psucia wyników szkoły. Wydaje się, że problemy te dotyczą oświaty w Polsce, 

dlatego nie podejmiemy tej kwestii.  

Kiedy analizujemy drugą tendencję trzeba zaznaczyd, że dzieci w szkołach podstawowych otrzymują 

średnio wyższe wyniki niż gimnazjaliści. Dlaczego? Ponieważ materiał jest prostszy, jest się bardziej 

zaopiekowanym tzn. rodzice jeszcze interesują się wynikami dzieci, autorytet nauczyciela jest 

silniejszy i dzięki temu jest w stanie wyegzekwowad wyniki wśród uczniów. 

W świetle tych globalnych tendencji wyniki edukacyjne uczestników projektu BAZA są bardzo dobre. 

Najwięcej pozytywnych efektów zaobserwowano wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej 

numer 73. Widad wyraźnie, że osoby kierowane do wsparcia na tym etapie są najtrudniejszymi i 

najbardziej potrzebującymi. Wypracowanie z nimi pozytywnych efektów jest więc bardzo trudne. 

Zaobserwowano również spadki ocen wśród tej grupy odbiorców. Biorąc pod uwagę oceny z języka 

angielskiego i specyfikę tego przedmiotu (jeśli nie opanuje się podstaw i nie wdroży do posługiwania 

się nim to później trudno przejśd do kolejnego poziomu) a także fakt, że sporo osób nie może liczyd 

na pomoc ze strony rodziców, warto pomyśled nad wsparciem ukierunkowanym na skuteczne 

uczenie się języków obcych. Podobnie z informatyką. Są to przedmioty, których dzieci nie nauczą się 

od swoich rodziców i należy je szczególnie wspierad. 

W Gimnazjum numer 31  i 32 widzimy wzrost ogólnych ocen przy braku wzięcia pod uwagę wartości 

bazowej. Na poziomie ogólnym oceny poszczególnych przedmiotów. Jest to pocieszające, gdyż wyniki 

tych szkół nadal są niskie.nie wystraczajace w stosunku do oczekiwanych rezultatow. Należałoby 

zastanowid się, jakiego rodzaju działania mogłoby zmienid sytuację edukacyjną gimnazjalistów. 

Ponadto w świetle korelacji wsparcia i wyników w nauce wiemy, że kierowane jest ono do uczniów 

radzących sobie, aktywnych. Brak jest zaopiekowania się najtrudniejszą grupą gimnajzalistów. 
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Ogólnie rzecz biorąc, największe wahania ocen (na plus i na minus) są wśród przedmiotów 

„łatwiejszych” typu technika, muzyka, edukacja dla bezpieczeostwa, informatyka. Byd może z jednej 

strony najłatwiej je poprawid, ale z drugiej strony najtrudniej się do nich zmotywowad uczniom i 

uczennicom. Stosunkowo łatwo jest zdobyd pozytywna ocenę z techniki, ale równie łatwo, poprzez 

m.in. zapominanie o obowiązkach, dostad kiepską ocenę. Należałoby zgłębid ten problem np. robiąc 

wywiady z nauczycielami. 

Ocena zachowania 

Wyjątki 

Sp 354 pozyskano informacje o ocenie zachowania, dzięki temu możliwe było porównanie między 

kolejnymi semestrami, jednak bez wartości bazowej, gdyż jeszcze wtedy uczniowie i uczennice tej 

szkoły uczęszczali do tzn. zerówki.  

Wyniki 

Ogólne porównanie zmiany w ocenach zachowania uczniów i uczennic w poszczególnych szkołach 

(tabela 18) na próbie tych samych osób wykazało, że w Szkole Podstawowej numer 73 wzrost jest 

najwyższy. Wyniósł o ponad 8% w pomiarze 2 względem wartości bazowej. W gimnazjach 

obserowowany jest spadek oceny zachowania. Jednak w Gimnazjum numer 32 zmniejszył się on o 

połowę z -8% na -4% względem kolejnych semestrów. W Gimnazjum numer 31 spadek wyniósł o 3% 

mniej niż na początku projektu. To pozytywne tendencje. Ogólne oceny zachowania zostały 

zaprezentowane przy poszczególnych szkołach. 

Tabela 18 Porównanie oceny zachowania w danych szkołach wśród tej samej grupy odbiorców. 

 Pomiar 1->BAZOWY 
 

Pomiar 2->Pomiar1 
 

Pomiar 2->BAZOWY 

Szkoły Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartośc
i 

% N 

SP nr 73 -0,11 2,76% 117 0,15 5,43% 168 0,10 8,86% 114 

Gimnazjum nr 
31 

-0,46 -9,57% 101 0,02 3,72% 96 -0,43 -6,75% 89 

Gimnazjum nr 
32 

-0,37 -8,18% 206 0,18 7,99% 224 -0,20 -4,27% 200 

 

Dodatkowo sprawdzono różnice w ocenach osób posiadających uzupełnione dane między pomiarem 

1 a 2 (Rysunek 16). Największa pozytywna zmiana dotyczyła uczniów i uczennic ze Szkoły 

Podstawowej numer 73, wzrost oceny z zachowania wyniósł ponad 11%. Co więcej, ocena 

zachowania podniosła się prawie o 8% wśród młodzieży z Gimnazjum numer 32. 
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Rysunek 16 Różnica w ocenie z zachowania wśród osób posiadających uzupełnione dane z pomiaru 1 i 2 w danych 
szkołach. 

 

Szkoła Podstawowa numer 354  

Między kolejnymi semestrami zaobserwowany został wzrost o 0,5 punktów oceny z zachowania 

uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej numer 354 (Rysunek 17). 

Rysunek 17 Ocena zachowania uczniów i uczennic z klasy II SP354 między dwoma semestrami (Np1 i p2 = 16). 

 

Szkoła Podstawowa numer 73 

Zachowanie w klasach edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej numer 73 nie podlegało 

ocenie. Dlatego nie zostały pokazane żadne analizy dotyczące tego aspektu. 

Wśród starszych kolegów został zaobserwowany niewielki wzrost oceny z zachowania (0,14). Można 

również stwierdzid, że zachowanie uczniów i uczennic tej szkoły jest dobre i wymaga niewielkiej 

korekty (Rysunek 18). 
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Rysunek 18 Wzrosty netto oceny z zachowania uczniów i uczennic SP73 klas IV - VI (Nwb = 118, Np1 i p2  =  173). 

 

Gimnazjum numer 31 i 32 

W tabeli 19 znajdują się ogólne oceny zachowania uczniów i uczennic z Gimnazjum numer 31 i 32. 

Ogólna ocena z zachowania uczniów i uczennic z Gimnazjum numer 31 spadła o 0,5 oceny, a z 

Gimnazjum numer 32 o 0,27 Ponadto średnie oceny z zachowania pokazują jak niskie wyniki osiągają 

gimnazjaliści. 

Tabela 19 Ocena zachowania uczniów i uczennic z Gimnazjum numer 31 (Nwb= 103, Np1 = 111, Np2 = 96) oraz z Gimnazjum 
numer 32 (Nwb= 208, Np1 = 240, Np2 = 238). 

Szkoły wartość 

bazowa 

pomiar 1 pomiar2 

G31 3,20 2,71 2,85 

G32 3,78 3,26 3,51 

Podsumowanie oceny z zachowania 

Podobnie jak w przypadku średnich ocen semestralnych, widzimy wzrost średnich ocen z zachowania 

wśród uczniów i uczennic szkół podstawowych. Spadek wśród gimnazjalistów obserwowany jest, 

kiedy wzięto pod uwagę wszystkie trzy pomiary, kiedy jednak odrzucono wartośd bazową w 

Gimnazjum numer 32 odnotowano wzrost oceny . Tendencja ta wskazuje jednak na lepsze 

oddziaływanie projektu na młodsze dzieci. 

Wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej numer 73 godny uwagi jest wzrost oceny z 

zachowania. Już na tym etapie widad, że jest to jeden z najtrudniej zmienialnych wskaźników, 

ponieważ praca nad zachowaniem, a dokładniej wychowaniem osób jest o wiele trudniejsza i 

wymaga większego nakładu czasowego niż np. udzielenie korepetycji i nadrobienie braków – 

przynajmniej na typ etapie edukacyjnym. 

Na przykładzie gimnazjalistów widzimy jak niskie są ich oceny z zachowania, co tylko potwierdza 

powyższą tezę. 
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W świele analiz korelacji staje się możliwe postawienie tezy, że ocena z zachowania jest czynnikiem 

moderującym wyniki w nauce. Należy w kolejnych latach poświęcid uwagę na działania 

bezpośrednio oddziałujące na zachowanie uczniów i uczennic. Szczególnie w szkole podstawowej. 

Frekwencja szkolna i liczba godzin nieusprawiedliwionych 

Wyjątki 

Niestety, nie udało się pozyskad danych dotyczących frekwencji gimnazjalistów oraz liczby godzin 

nieusprawiedliwionych z semestru letniego 2012/2013, czyli w momencie, kiedy byli oni w klasie VI 

szkoły podstawowej w innych szkołach niż Szkoła Podstawowa numer 73. Wpłynęło to m.in. na 

zmniejszenie próby w wartości bazowej, co zostało wspomnianej już wcześniej. 

Dodatkowo, częśd uczniów w poszczególnych semestrach uczęszczała na zajęcia indywidualne, na 

których nie wylicza się frekwencji ani godzin nieusprawiedliwionych. 

Średnia frekwencja liczona jest jedynie dla klasy, a nie dla poszczególnych osób. Na potrzeby 

ewaluacji projektu BAZA obliczono indywidualną frekwencję na podstawie przybliżonej ilości godzin 

dydaktycznych w semestrze. Oznacza to, że rzeczywista frekwencja uczestników projektu znajduje się 

w obrębie ok. 5 punktów procentowych od podanej liczby. Zebrane dane mają na celu wychwycenie 

tendencji, a nie opisanie stanu rzeczywistego. Uzyskano je na podstawie informacji zawartych w 

dziennikach szkolnych.  

Ponadto można zaobserwowad ogólną tendencję do zwiększania się godzin nieusprawiedliwionych w 

czasie semestrów letnich, a ich spadek w semestrze zimowym. Jest to związane z pogodą i większą 

możliwością pozostania poza domem. 

Wyniki 

Ogóne frekwencja zostały umieszczone w tabeli 20. Obecnośd w szkole podstawowej na obu 

poziomach nauki jest o wiele wyższa niż w gimnazjach. 

Tabela 20 Ogólna frekwencja w danych szkołach wraz z liczebnościami prób. 

Szkoły wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar2 

SP 73 kl. I – III 89,97 (N 105) 91,31 (N 111) 91,41 (N 112) 

SP 73 kl. IV – VI 94,95 (N 169) 89,83 (N 173) 89,60 (N 173) 

G31 75,40 (N 66) 76,24 (N 105) 74,05 (N 105) 

G32 79,24 (N 104) 81,05 (N 244) 77,18 (N 233) 

 

Wykonano również ogólne porównanie zmian w wysokości frekwencji wśród tych samych osób. 

Zmiana w Szkole Podstawowej numer 73 była stała i bardzo niska. Różnie wahały się na poziomie 

2,5%. W Gimnazjum numer 32 wykryto wzrost frekwencji o 7,5% między pomiarem 1 a wartością 

bazową oraz 1,3% spadek frekwencji między pomiarem 2 i wartością bazową. 

W Gimnazjum numer 31 wykryto znaczny spadek frekwencji sięgający prawie 15% między pomiarem 

2 a wartością bazową oraz spadki ok. 5% między innymi pomiarami. 
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Tabela 21 Różnice liczbowe i procentowe w poziomie frekwencji w danych szkołach wśród tej samej grupy odbiorców. 

  Pomiar 1->BAZOWY 
 
 

Pomiar 2->Pomiar1 
 
 

Pomiar 2->BAZOWY 

Szkoły Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartości 

% N Zmiana 
wartości 

% N 

SP nr 73 -2,75 -2,61% 271 -0,07 0,45% 278 -2,64 -2,56% 268 

Gimnazjum nr 
31 

-4,39 -4,96% 51 -3,40 -4,35% 89 -11,75 -14,94% 51 

Gimnazjum nr 
32 

3,16 7,45% 99 -4,54 -5,23% 222 -2,20 -1,26% 96 

 

Szkoła Podstawowa numer 73 

Szkoła Podstawowa numer 73 odznacza się bardzo wysoką frekwencją i niską liczbą godzin 

nieusprawiedliwionych. Ogólna frekwencja wynosi 91,46 i średnio ok. 12 godzin 

nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic z klas od IV do VI. 

Podobnie wygląda to na niższych etapach nauki wśród osób z klas od I do III. Ogólna frekwencja 

wynosi 90,89 i średnio 10 godzin nieusprawiedliwionych. 

Wśród uczniów i uczennic edukacji wczesnoszkolnej wykazany został również spadek godzin 

opuszczonych (Rysunek 19). 

Rysunek 19 Liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic edukacji wczesnoszkolnej (Nwb = 105, Np1 = 
111, Np2 = 110). 

 

Analizując ten wskaźnik w podziale na grupy, które otrzymały daną ilośd wsparcia (Rysunek 20), 

największy spadek netto został zaobserwowany wśród osób, które otrzymały trzy rodzaje wsparcia 

(43 godziny mniej w porównaniu do poprzedniego roku). Wśród uczniów i uczennic niebiorących 

aktywnie udziału w projekcie nie odnotowano różnic między kolejnymi latami nauki.  
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Rysunek 20 Spadek netto liczby godzin nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic edukacji wczesnoszkolnej, 
którzy otrzymali daną ilośd wsparcia (N1 = 70, N2 = 23, N3 = 7, N4 i więcej = 9, Nbrak danych =5). 

 

Szkoła Podstawowa numer 354 

Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej numer 354 odznaczyli się również bardzo wysoką 

frekwencją. Liczba ich godzin nieusprawiedliwionych wyniosła 0. 

Gimnazjum numer 31 

Został odnotowany spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych, wyniósł on 61 godzin między 

kolejnymi latami (Rysunek 21). 

Rysunek 21 Liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic G31 (Nwb = 59, Np1 = 97, Np2 = 97). 

 

Jeżeli spojrzed na konkretne grupy, które otrzymały dane ilości wsparcia (Rysunek 22) widzimy, że 

największy spadek odnotowano wśród gimnazjalistów, którym dostarczony trzy rodzaje wsparcia (aż 

105 godzin). Oznacza to, że gimnazjaliści w ostatnim roku wagarowali mniej o 3 tygodnie, w 

porównaniu do roku poprzedniego. Równie istotny jest spadek tych godzin wśród osób, które 

otrzymały największą liczbę wsparcia (94 godziny). 
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Rysunek 22 Wzrosty i spadki netto liczby godzin nieusprawiedliwionych w tygodniach wśród gimnazjalistów z G31, którzy 
otrzymali daną liczbę wsparcia (N1 = 23, N2 = 15, N3 = 40, N4 i więcej = 28, Nbrak wsparcia = 10). 

 

Gimnazjum numer 32 

Nie wykryto żadnych istotnych różnic na bardziej szczegółowych poziomach. 

Podsumowanie frekwencji i liczby godzin nieusprawiedliwionych 

Dla przypomnienia dodamy, że pożądane efekty występują wtedy, kiedy frekwencja wzrasta – osoby 

częściej są obecne w szkole, a godziny nieusprawiedliwione spadają – uczniowie i uczennice mniej 

wagarują. 

Spektakularny niemal spadek godzin nieusprawiedliwionych wśród osób ze Szkoły Podstawowej 

numer 73 i Gimnazjum numer 31, które otrzymały trzy rodzaje wsparcia jest imponujący. I jest 

ogromnym sukcesem. 

Wyniki dotyczące najmłodszych uczestników projektu – uczniów i uczennic z klasy I – II Szkoły 

Podstawowej numer 73 są intrygujące. Kadra pedagogiczna z placówki zwróciła uwagę na fakt, że 

często właśnie dzieci objęte edukacją wczesnoszkolną mają najniższą frekwencję. Związane jest to z 

postrzeganiem tego etapu przez rodziców jako „mniej ważny” i nieprzywiązywaniem wagi do 

obecności dziecka w szkole.  

Zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych wśród osób otrzymujących najwięcej wsparcia jest 

więc wielkim sukcesem. Wydaje się, że wieloaspektowośd wsparcia zapracowała na ten sukces. 

Wysoka frekwencja i zerowa liczba godzin nieusprawiedliwionych w Szkole Podstawowej numer 354 

również zasługuje na uwagę. Oznacza to, że problemy dotykające Szkołę Podstawową numer 73 nie 

pojawiają się tutaj. Byd może należałoby zatem zaprojektowad działania wspierające dzieci ze szkoły 

przy ul. Otwockiej.  

Uczestnicy z Gimnazjum numer 32 nie zmienili znacząco ani swojej frekwencji, ani liczby godzin 

nieusprawiedliwionych. W kolejnych latach sprawozdawczości należy przyjrzed się, czy te tendencje 

utrzymają się. 
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Nie mniej spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych bezpośrednio nie przekłada się na wzrost 

frekwencji. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to często dzieci źle odżywiane, często 

chorujące m.in. ze względu na ubogie warunki zamieszkania (chłód w domach, ubiór niedostosowany 

do pory roku itd.) co automatycznie zmniejsza ich frekwencję. Wszystko to wskazuje na systemowośd 

problemu, który trzeba rozwiązad wspólnie ze szkołami oraz instytucjami pracującymi na terenie 

Pragi Północ.  
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Podsumowanie wskaźników edukacyjnych i rekomendacje 
W świetle dwóch globalnych tendencji, o których napisano wcześniej efekty projektu są bardzo 

dobre. Również analiza danych historycznych pochodzących z testów szóstoklasisty i gimnazjalisty 

wskazuje pozytywne zmiany.  

Widad, że oceny z zachowania uczniów objętych wsparciem są wyższe w porównaniu do tych, którzy 

nie skorzystali z oferty projektu BAZA. Warto, więc objąd jak największą liczbę osób wsparciem 

(chodby jednym), bo w większości przypadków widad poprawę. Prawdopodobnie jest to czynnik 

moderujący resztę wskaźników edukacyjnych. Brakuje bezpośredniego oddziaływania na 

zachowanie uczniów i uczennic, co wydaje się niezbędne do poprawy ich wyników w nauce. 

Pomio zwiększenia oddziaływania oraz szeroką skale projektu, liczba działao, w stosunku do ilości 

potrzeb nadal jest znikoma. 

Warto zauważyd, że wśród młodszych dzieci wyniki są zdecydowanie lepsze. Jest to grupa dobrze 

rokująca, najbardziej podatna na oddziaływanie. Niezwykle istotne – z perspektywy inwestycji w 

zmianę społeczną – jest zachowanie tej tendencji, aby przyszli gimnazjaliści mieli lepsze 

przygotowanie na dalszych etapach nauki. Ponieważ jak widad z powyższych danych gimnazjaliści 

uzyskujący najniższe wyniki nie angażują się w działania projektowe i istnieje realna trudnośd, aby do 

nich dotrzed. Szkoła podstawowa staje się, więc ostatnią deską ratunku. 

Powyższą tezę potwierdzają również analizy danych historycznych. Na poziomie szkół podstawowych 

większe były wahania pozycji szkół w rankingach niż wśród gimnazjów. Na wcześniejszych etapach 

nie jest aż tak widoczna selekcja dzieci, świadomie również nie wybierają szkół, do których będą 

uczęszczad.  

Warto zastanowid się nad spadkami  średnich ocen i frekwencji wśród uczniów i uczennic Gimnazjum 

numer 31 i 32 i pomyśled nad innym rodzajem wsparcia, które mogłoby temu zaradzid. Należy to 

dogłębniej sprawdzid m.in. poprzez wywiady fokusowe z wykonawcami projektu. 

Powyższe wyniki są ciekawe w zestawieniu z testami gimnazjalisty. Uczniowie i uczennice Gimnazjum 

numer 32 radzili sobie lepiej niż koledzy i koleżanki z Gimnazjum numer 31. Byd może są to różnice na 

poziomie oceny przez nauczycieli. Może jednak to byd wynik wypracowany przez osoby, które nie 

wzięły aktywnie udziału w projekcie BAZA, ze stosunkowo dobrymi wynikami. 

To nad czym szczególnie należy się pochylid to nauka języków obcych, w tym języka angielskiego. Już 

w szkole podstawowej to jeden z przedmiotów, z których dzieci otrzymują najniższe oceny. W teście 

gimazjalisty widad wyraźnie, że uczniowie i uczennice otrzymają bardzo niskie wyniki. Nie trzeba pisad 

jak bardzo władanie językiem obcym jest potrzebne w dobie nieograniczonej komunikacji ze światem 

i możliwości przemieszczania się po Europie i świecie. 

Z pewnością można powiedzied, że najstarsza grupa bezpośrednich odbiorców projektu jest 

najbardziej wymagająca i należałoby zweryfikowad działania im zaoferowane. 
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Ocena pracy w projekcie 
Elektroniczna ankieta (załącznik 1) została wysłana do koordynatorów projektu z prośbą o 

wypełnienie i wysłanie wszystkim wykonawcom projektu BAZA. Ponadto mail z linkiem do ankiety 

został posłany do wszystkich osób, które współpracują w ramach projektu jak również do 

wykonawców projektu. 

Ankietę wypełniło 15 osób: 5 ze Stowarzyszenia Q Zmianom, 4 ze Stowarzyszenia STOP-KLATKA, 2 

osoby z KARANu oraz po 1 z GPASu, Armii Zbawienia i TPD. 

Ocena ilościowa współpracy w projekcie wypadła dobrze, bo średnia wyniosła 4,13 na skali od 1 do 5 

(1 – zdecydowanie zła do 5 – bardzo dobra). 

Z odpowiedzi na pytanie co wpłynęło na ich ocenę wyłoniły się trzy kategorie: 

 

 

Następnie respondenci odpowiadali na pytania związane z usprawnieniem funkcjonowania projektu, 

albo też kontynuacją poszczególnych mechanizmów zarządzania. 

12 osób na 15 usprawniłoby KOMUNIKACJĘ w projekcie. Między innymi: 

 Komunikację ze szkołami  m.in. po to aby lepiej planowad godziny warsztatowe, aby szkoła, 

nie była przeładowana ale też większe wsparcie ze strony szkoły w realizacji projektu, 

 Komunikację wewnętrzną m.in. po  to, aby wiedzied czym inni się zajmują, 

 Komunikację zewnętrzną m.in. z partnerami projektu tj. domy kultury, OPS, kuratorzy, 

ponieważ nie jest wystarczająco zgłębiona. 

Pozostałe rzeczy, które według pracowników projektu BAZA należałoby usprawnid, to: 

•Mój zakres obowiązków był jasno zdefiniowany, czuję, że wiem, co mam robid i 
gdzie, dzięki temu dobrze się pracuje. 

•Wspólny cel realizaowanych działao. Pochylanie się nad zaistaniałym 
problemem przez większośd organizacji pomimo tego, że problem dotyczy 
działao jednej z nich. 

•Duże zaangażowanie osób pracujących w projekcie. 

•dobre zarzadzanie, jasnośd procedur, komunikacja, współpraca. 

Cel/ 
zespół/ 

procedury 

•Coraz lepsze nastawienie odbiorców.  

•Ważna jest dla mnie grupa, z którą pracujemy. 

•Po roku pracy widzę efekty i sukcesy młodzieży, wzrost ich zaufania i celowośd 
naszych działao. 

Miejsce 

•Jest dużo papierologii i czasem nawet nie mogę zaoferowad dzieciakom 
dodatkowych zajęd, bo albo nie ma już na nie miejsc w PWD albo jest mega 
opór ze strony beneficjentów. 

•Uważam, że wciąż za mało jest współpracy i komunikacji pomiędzy 
organizacjami. 

•Trudna jest komunikacja ze szkołami, w których pracuję. Czasami ciężko było 
załatwid ze szkołami różne organizacyjne sprawy. 

•Nie zawsze też dostrzegałam chęd ze strony szkoły-nauczycieli, do dalszych 
spotkao, rozmów o klasie, szukania rozwiązao 

Trudności 
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 Formułę spotkao interdyscyplinarnych – brak określonych zasad podawania poufnych 

informacji o uczestnikach projektu, 

 Zwiększenie zaangażowania nauczycieli w sprawy ich uczniów i uczennic, ale też innych, 

organizacji w spotkania interdyscyplinarne, 

 Brak przestojów finansowych, 

 Aktualizowanie informacji o wolnych miejscach w placówkach, aby wiedzied, gdzie wysyład 

dzieci rekomendowane do dalszego wsparcia. 

To co wykonawcy projektu sobie chwalili to spotkania interdyscyplinarne, zaangażowanie innych, 

superwizje oraz oferta kierowana do właściwych odbiorców. 

Ponadto w ankiecie zapytano respondentów, z którymi innymi organizacjami współpracują 

najczęściej. Tak postawione pytanie pomogło określid, które organizacje kontaktują się ze sobą 

częściej, które mniej. 

Na rysunku 23 znajduje się graficzne opracowanie sieci komunikacji wykonawców projektu. Im 

ciemniejsza linia, tym więcej osób zadeklarowało kontakt z tymi organizacjami. Strzałki informują o 

tym, kto go zadeklarował, czyli kto go podejmuje pierwszy. 

Analiza sieci pokazała, że Stowarzyszenie Q Zmianom najczęściej komunikuje się z innymi i odwrotnie.  

Podobnie kontaktowymi organizacjami w projekcie są KARAN oraz Armia Zbawienia. 

Stowarzyszenie KARAN ponadto jest organizacją dbającą i podejmującą współpracę z partnerami 

zewnętrznymi tj. innymi szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i kuratorami. 

Stowarzyszenie STOP-KLATKA swoje kontakty ograniczyło do liderów projektu, szkół gimnazjalnych 

oraz Stowarzyszenia GPAS. Byd może ten ostatni wybór wynikał z potrzeby pozyskania informacji o 

podopiecznych streetworkerów uczestniczących w warsztatach i spektaklach profilaktycznych. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD) oraz Stowarzyszenie dla Rodzin było jednymi z częściej 

wskazywanych organizacji, z którymi kontaktują się wykonawcy projektu. Jednak same nie wykazały 

aż tak wiele aktywności, poczynając od tego, że z TPD na ankietę odpowiedziała jedna osoba, a ze 

Stowarzyszenia dla Rodzin żadna. 

Z Otwartymi Drzwiami kontaktowały się tylko osoby z Q Zmianom. Żadna inna organizacja nie 

zadeklarowała połączenia z nimi. Wydaje się, więc, że placówka ta jest dośd zamkniętą instytucją. 
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Rysunek 23 Analiza sieciowa struktury komunikacji między organizacjami (N = 15). 

 

 

Analizując tę sied, wydaje się, że najbardziej komunikatywne organizacje to Q Zmianom, KARAN, 

Armia Zbawienia oraz w trochę biernej formie TPD oraz Stowarzyszenie dla Rodzin. Widad dużą 

aktywnośd Stowarzyszenia STOP-KLATKA podjętą w kontaktach z gimnazjami. 

Ciekawe jest to, że większośd placówek wsparcia dziennego nie zadeklarowało kontaktu z innymi 

szkołami. Jedynie KARAN i Stowarzyszenie GPAS zadeklarowało takie porozumienie, a przecież 

wiadomo, że w placówkach procent dzieci z innych szkół dochodzi do 40%. Oznaczad to może brak 

poszukiwania informacji o swoich podopiecznych lub o trudnej komunikacji pomiędzy placówkami 

oświatowymi a ośrodkami wsparcia dziennego. Należałoby przyjrzed się dokładniej tej komunikacji. 

Z ankiety przeprowadzonej wśród wykonawców projektu BAZA wyłania się obraz 

skoncentrowanych na celu społeczników, którzy wiedzą po co są w środowisku i co chcą zmienid. 

Widad również, że pracuje im się dobrze lub bardzo dobrze. 

Najpoważniejszą sprawą do zmiany w pracy w projekcie BAZA jest komunikacja wewnętrzna i 

zewnętrzna. Najbardziej wymagająca jest komunikacja wewnętrzna, ale i dogłębne zbadanie co kryje 

się za biernością niektórych organizacji względem komunikacji ze szkołami projektu, ale też innymi, 

do których uczęszczają podopieczni placówek. 



Załącznik 1 
Ankieta ewaluacyjna współpracę projektu BAZA rozesłana do jego wykonawców. 

 

 


