
Wstęp

W polskim systemie edukacyjnym nauczyciele są wynagradzani na podstawie stop-
nia awansu zawodowego, którego zasadniczą przesłankę stanowi staż pracy. Wobec 
powyższego interesujące jest zweryfikowanie poglądów występujących w literaturze 
światowej, wskazujących na staż pracy nauczycieli, jako istotny czynnik wpływający 
na wyniki egzaminacyjne uczniów.

Uzyskiwanie awansu zawodowego przez nauczycieli jest elementem edukacyjnej 
polityki kadrowej gmin, na który decydujący jednak wpływ posiada polityka pań-
stwa, realizowana za pomocą prawa oświatowego.

Celem niniejszej pracy jest określenie, jaki jest związek pomiędzy stopniem 
awansu zawodowego nauczycieli gimnazjów a wynikami egzaminacyjnymi uczniów. 
Zrealizowaniu powyższego celu posłuży następujące pytanie badawcze: „Czy stopień 

Jan Polcyn
Szkolna polityka kadrowa polskich gmin a wyniki 
egzaminacyjne

Istotnym elementem polityki państwa jest poszukiwanie efektywnych metod popra-
wiania jakości kapitału ludzkiego społeczeństwa. Kadra pedagogiczna pełni bardzo 
istotną rolę transmisyjną w kreowaniu kapitału ludzkiego społeczeństwa,  właści-
wym zatem kierunkiem poszukiwań jest racjonalna edukacyjna polityka kadrowa.
W niniejszej pracy zastosowano metodę Data Envelopment Analysis (DEA)  
do zbadania zależności pomiędzy stopniem awansu zawodowego nauczycieli 
gimnazjów a wynikami egzaminacyjnymi uczniów, mierzonymi tzw. surowymi 
wynikami egzaminacyjnymi oraz edukacyjną wartością dodaną.
Przeprowadzone badania wskazują na brak silnego związku pomiędzy stopniem 
awansu zawodowego nauczycieli a wynikami egzaminacyjnymi uczniów.

Słowa kluczowe: efektywność edukacji (the effectiveness of  education), Data Envelopment Analysis – 
DEA, stopień awansu nauczycieli (the professional advancement of  teachers)
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awansu zawodowego nauczycieli wpływa na osiągnięcia edukacyjne uczniów?”. 
Uzasadnieniem dla tak postawionego pytania są wymogi uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego nauczycieli, w których istotną rolę odgrywają wykształcenie i staż pra-
cy, wskazywane w literaturze przedmiotu jako istotne determinanty jakości edukacji 
(Greenwald i wsp., 1996a, s. 411–416;  1996b, s. 361–396).

Czynniki wpływające na efektywność pracy nauczycieli

Jednym z najczęstszych wątków poruszanych w ocenie skuteczności zawodowej 
nauczycieli jest staż ich pracy oraz wykształcenie – te czynniki najczęściej są też 
uwzględnianie w projektowaniu systemów wynagradzania nauczycieli. 

Istotnym wątkiem w poszukiwaniu potencjalnych determinantów edukacji są 
badania nad edukacyjną funkcją produkcji (Hanushek, 1979, s. 351–388). W bada-
niach nad tą funkcją kluczową rolę odgrywa jakość kształcenia, która zazwyczaj jest 
mierzona wynikami testów. Jak już wcześniej wspomniano, ważną determinantą  
w badaniach nad edukacyjną funkcją produkcji jest wykształcenie nauczycieli i ich 
staż pracy. Ostatnie badania nad efektywnością pracy nauczycieli, prowadzone  
w Stanach Zjednoczonych, wskazują, że obecnie nauczyciele o niższym stażu pracy 
są bardziej skłonni do zmiany pracy i posiadają bardziej zróżnicowane doświadcze-
nie zawodowe niż dwie dekady wcześniej. Przytaczane badania wskazują na niższą 
skuteczność nauczania u nauczycieli z mniejszym doświadczeniem zawodowym 
(Henry i wsp., 2014, s. 7–23).

Jakość edukacji w badaniach międzynarodowych bardzo często jest wyrażana 
przez takie systemy testowania, jak: PISA, TIMSS i PIRLS. Mierniki te pozwala-
ją na międzynarodowe porównywanie systemów edukacyjnych różnych państw, 
mogą być używane zwłaszcza do określenia wydajności systemów edukacyjnych 
(Bray, Thomas, 1995, s. 472–490; Hanushek, Woessmann, 2011, s. 391–393).  
Miary te mogą być również stosowane do porównań pomiędzy szkołami publicznymi  
i prywatnymi (Vandenberghe, Robin, 2004, s. 487–506; Dronkers, Robert, 2008,  
s. 541–577).

Badania biograficzne przeprowadzone na populacji nauczycieli wychowania  
fizycznego wskazują, że na efekty nauczania i podejście do wykonywania obowiąz-
ków zawodowych znaczący wpływ ma ich początkowe doświadczenie zawodowe, 
środowisko rodzinne i społeczne, z którego wywodzą się, a w następnej kolejności 
dopiero szeroko pojęte wykształcenie (Gariglio, 2015, s.  229–151).

Kwestią, która często jest poruszana przy omawianiu czynników determinują-
cych wyniki egzaminacyjne uczniów, jest liczebność grup szkoleniowych. Podkreśla 
się również, że o skuteczności nauczania, uzależnionej od wielkości grupy szkole-
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niowej, w dużym stopniu decyduje określone zachowanie nauczyciela, które po-
winno być nakierowane na stymulowanie uczniów do konstruktywnej pracy, oraz 
kontakty interpersonalne z uczniami (Dolmans i wsp., 2003, s. 431–446).

Podstawowym problemem, który powinien być rozwiązany przy wspieraniu 
oświatowej polityki kadrowej, jest odpowiedź na pytanie: „Jakimi kryteriami kie-
rować się, oceniając skuteczność pracy nauczycieli ?”. Jedną z często stosowanych 
miar jest edukacyjna wartość dodana. Miara ta pozwala na określenie przyrostu 
wiedzy uczniów w danym okresie badawczym poprzez określenie różnicy pomię-
dzy rzeczywistym wynikiem egzaminacyjnym ucznia a wynikiem prognozowanym.  
W Polsce określana jest ona na podstawie wyników zewnętrznego systemu egzami-
nowania, prowadzonego przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Prace nad edu-
kacyjną wartością dodaną dla polskiego systemu edukacyjnego podlegają ciągłym 
procesom doskonalącym (Matuszczak, Rybińska, 2013, s. 1413–1423).

Edukacyjna wartość dodana jest powszechnie stosowaną miarą do oceny skutecz-
ności systemów edukacyjnych oraz indywidualnych efektów pracy nauczycieli w Sta-
nach Zjednoczonych (Sass i wsp., 2012, s. 104–122; Ladd, Walsh, 2002, s. 1–17). Inną 
koncepcją oceny skuteczności edukacji jest modelowanie procesów edukacyjnych za 
pomocą edukacyjnej funkcji produkcji (Morgan, Vasche, 1978, s. 123–126).

W literaturze spotyka się omówienie wyników badań wydajności szkoły z zasto-
sowaniem różnych technik. Część badań jest prowadzona za pomocą analizy regre-
sji, która zakłada jako wyjście osiągnięcia uczniów określone na poziomie szkoły 
średniej, jak również badanie indywidualnych cech uczniów (Gray, 1981, s. 25–35). 
Znaczna część badań nad efektywnością edukacji jest prowadzona z zastosowa-
niem nieparametrycznej analizy metodą Data Envelopment Analysis (Bates, 1993, 
s. 277–289; Johnes, 2006, s. 273–288; Kao, Hung, 2008, s. 653–664; Polcyn, 2014, 
s. 333–343). 

Metoda badawcza

Analizując polski system edukacyjny, założono, że nauczyciele w badanych zbio-
rowościach posiadają zbliżony poziom wykształcenia, weryfikowany w procedurze 
postępowania awansowego.

W analizie ujęto 40 gmin miejskich o liczbie absolwentów z zakresu 300–400,  
43 gminy miejsko-wiejskie o liczebności absolwentów z zakresu 150–200 oraz  
45 gmin wiejskich o liczebności absolwentów z zakresu 75–100. 

Wyboru gmin do analizy dokonano proporcjonalnie w stosunku do liczebności 
poszczególnych typów gmin w województwach, przyjmując jednocześnie za kryte-
rium selekcyjne liczbę absolwentów gimnazjów. 
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Analizie poddano efektywność nakładów na procesy edukacyjne w badanych 
gminach. Jako wejścia do modelu zastosowano udział nakładów w przeliczeniu  
na ucznia, poniesionych na nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dy-
plomowanych, oraz liczbę uczniów w przeliczeniu na nauczyciela. Jako efekt anali-
zowanych procesów edukacyjnych przyjęto wyniki egzaminacyjne z grupy przed-
miotów humanistycznych i matematyki oraz edukacyjną wartość dodaną z języka 
polskiego i matematyki. Analizę efektywności przeprowadzono z zastosowaniem 
oprogramowania DEAFrontier. Wskazane analizy zrealizowano dla roku 2014, przy 
edukacyjnej wartości dodanej oszacowanej dla okresu 2012–2014. Dane dotyczące 
liczebności absolwentów oraz liczebności nauczycieli uzyskano z metryczek nali-
czania oświatowej subwencji ogólnej, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Wartość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej określono na pod-
stawie danych publikowanych na portalu ewd.edu.pl [30.10.2015], a dane dotyczące 
wyników egzaminacyjnych uzyskano z okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Analizę efektywności edukacji wytypowanych gmin prowadzono metodą Data 
Envelopment Analysis (DEA), według modelu CRS Input-Oriented. Następnie 
uzyskane wskaźniki efektywności poddano grupowaniu według następującej reguły 
(Pomianek, 2010, s. 227–239):

klasa A:   

klasa B:    

klasa C:      

gdzie:
di – wskaźnik efektywności uzyskany metodą DEA,

– średnia arytmetyczna wskaźnika efektywności,

– odchylenie standardowe wskaźnika efektywności.

Analiza efektywności edukacji przeprowadzona metodą DEA

Analizę efektywności edukacji w gminach prowadzono względem struktury za-
trudnienia nauczycieli oraz determinującej wyniki nauczania liczbie nauczycieli 
przypadającej na ucznia. Wyniki egzaminacyjne uzyskane w grupie przedmiotów 
humanistycznych wskazują, że w klasie A o najwyższym stopniu efektywności licz-
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ba nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych posiadała wartości 
pośrednie pomiędzy klasą B oraz C (tabela 1). Odnotować należy, że w tej klasie 
wystąpiła najniższa liczba uczniów w przeliczeniu na nauczyciela (9,93). Zależność 
wskazująca na wpływ liczby uczniów przypadających na nauczyciela znajduje rów-
nież potwierdzenie w badaniach międzynarodowych. Jednakże rozpatrując kontekst 
wielkości grupy, zwraca się uwagę na istotny wpływ tej zmiennej w grupach uczniów 
pochodzących z rodzin o niekorzystnej sytuacji materialnej (Babcock, Betts, 2009, 
s. 314–322; Gustafsson, 2003, s. 77–110; Robinson, 1990, s. 80–90). Pozytywne wy-
niki egzaminacyjne związane z obniżeniem wielkości grupy stwierdzono w efekcie 
badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych (Molnar i wsp., 1999, s. 165–177). 
Spotyka się także doniesienia naukowe, wskazujące na brak wpływu wielkości gru-
py (klasy) na osiągnięcia edukacyjne uczniów (Finn, Achilles, 1990, s. 557–577).  
W prezentowanych badaniach ograniczono się jedynie do stwierdzenia zależności 
pomiędzy liczbą uczniów przypadających na nauczyciela, nie zajmowano się przy 
tym szerszym problemem związanym z liczebnością grup szkoleniowych.

W omawianej klasie A uzyskano najwyższe wartości wyników egzaminacyjnych 
z przedmiotów humanistycznych i matematyki, potwierdzone dodatkowo najwyż-
szymi wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej. Z zestawienia dla tej klasy ana-
litycznej wynika, że na wyniki egzaminacyjne uczniów może mieć wpływ poziom 
doświadczenia zawodowego nauczycieli w połączeniu z liczebnością grup szkole-
niowych. Zależność taką potwierdzają liczne doniesienia naukowe, które wskazują 
na zmienne opisujące jakość nauczycieli, takie jak wykształcenie i doświadczenie za-
wodowe, jako silne predyktory osiągnięć edukacyjnych uczniów (Greenwald i wsp., 
1996b, s. 361–396; Hedges i wsp., 1994, s. 5–14).

Najwyższy udział nauczycieli dyplomowanych występujący w klasie B nie prze-
łożył się na wyniki egzaminacyjne w tej klasie analitycznej. Zwrócić należy jednak 
uwagę, że w klasie C, w której wykazano najniższy stopień efektywności egzamina-
cyjnej, wystąpił najwyższy udział nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowa-
nych oraz najniższy udział nauczycieli dyplomowanych. Pierwsze trzy grupy awan-
sowe nauczycieli związane są z najniższym poziomem doświadczenia zawodowego, 
ale jednocześnie grupy te w związku z uczestnictwem w procedurach awansowych 
powinny wykazywać najwyższy poziom motywacji do pracy. W analizowanym przy-
padku nie stwierdzono jednak zależności pomiędzy stopniem awansu zawodowego 
nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych) a wynikami egzaminacyjny-
mi uzyskiwanymi przez uczniów. Międzynarodowe doniesienia naukowe wskazują  
na brak poprawy efektywności pracy nauczycieli już po dwuletnim stażu pracy 
(Murnane, Philips, 1981, s. 453–465; Klitgaard, Hall, 1974, s. 90–106). Inne donie-
sienia naukowe wskazują jednak, że dopiero doświadczenie zawodowe nauczycieli  
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poniżej 5 lat nie ma znaczenia dla procesów edukacyjnych (Darling-Hammond, 1999,  
s. 166–173). Zależność ta znalazła częściowe potwierdzenie w omawianym przy-
padku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w klasie C stwierdzono najwyższą 
liczbę uczniów w przeliczeniu na nauczyciela (tab. 1).

Analiza efektywności egzaminacyjnej uzyskanej według wyjścia w modelu DEA 
dla matematyki wskazuje, że w klasie A o najwyższej efektywności wystąpił naj-
większy udział nauczycieli mianowanych i dyplomowanych (najbardziej doświad-
czonych), jednocześnie jednak stwierdzono najniższą liczbę uczniów w przeliczeniu  
na nauczyciela. Klasa C o najniższej efektywności wykazała się nieznacznie wyż-
szym udziałem nauczycieli kontraktowych, jednak wyższą liczbą uczniów w przeli-
czeniu na nauczyciela (tab. 2).

Analizując efektywność względem edukacyjnej wartości dodanej z języka pol-
skiego, podobnie jak we wcześniejszych analizach w grupie o najwyższym wskaźni-
ku efektywności, stwierdzono najniższy udział uczniów w przeliczeniu na nauczy-
ciela oraz najniższy udział nauczycieli stażystów i kontraktowych (tab. 3).

Kolejna, czwarta analiza DEA względem edukacyjnej wartości dodanej z mate-
matyki potwierdza w grupie o najwyższym poziomie efektywności najniższą war-
tość wskaźnika uczeń/nauczyciel (tab. 4).

Tabela 1. Statystki opisowe wielkości charakterystycznych analizowanych gmin 
według DEA dla zmiennej wyjściowej, obejmującej wyniki egzaminacyjne  
z przedmiotów humanistycznych
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1. A 39 ↓1,54 13,21 27,85 57,39 ↓9,93 ↑99,80 ↑99,84 ↑2,51 ↑2,61
2. B 63 2,24 ↓13,06 ↓25,83 ↑58,88 10,56 98,84 99,11 0,21 0,15
3. C 24 ↑2,59 ↑13,41 ↑28,19 ↓55,81 ↑11,29 ↓95,17 ↓96,55 ↓-3,27 ↓-0,63
Średnia 126 2,09 13,17 26,91 57,83 10,50 98,44 98,85 0,26 0,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
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Tabela 2. Statystki opisowe wielkości charakterystycznych analizowanych gmin 
według DEA dla zmiennej wyjściowej obejmującej wyniki egzaminacyjne  
z matematyki
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1. A 34 ↓1,91 ↓13,21 ↑28,01 ↓56,87 ↓9,84 99,52 ↑100,24 ↑1,98 ↑3,49
2. B 68 ↑2,17 13,29 ↓26,48 58,06 10,49 ↑98,71 99,06 0,05 0,32
3. C 24 2,11 ↑12,79 26,55 ↑58,56 ↑11,50 ↓96,15 ↓96,27 ↓-1,60 ↓-1,85
Średnia 126 2,09 13,17 26,91 57,83 10,50 98,44 98,85 0,26 0,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Tabela 3. Statystki opisowe wielkości charakterystycznych analizowanych gmin 
według DEA dla zmiennej wyjściowej obejmującej edukacyjną wartość dodaną 
z języka polskiego
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1. A 21 ↓1,94 ↓12,34 25,34 60,38 ↓10,23 ↑102,17 ↑101,17 ↑8,05 ↑3,70
2. B 86 2,04 ↑13,45 ↑27,88 ↓56,62 ↑10,56 98,09 98,62 -0,04 0,73
3. C 19 ↑2,46 12,83 ↓24,21 ↑60,49 ↑10,56 ↓95,90 ↓97,32 ↓-7,02 ↓-2,33
Średnia 126 2,09 13,17 26,91 57,83 10,50 98,44 98,85 0,26 0,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
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Tabela 4. Statystki opisowe wielkości charakterystycznych analizowanych gmin 
według DEA dla zmiennej wyjściowej obejmującej edukacyjną wartość dodaną 
z matematyki
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1. A 23 ↓1,42 13,34 ↑28,64 ↓56,60 ↓10,17 ↑100,47 ↑101,54 ↑3,49 ↑6,63
2. B 87 ↑2,28 ↑13,63 27,30 56,80 10,56 98,11 98,64 -0,30 0,55
3. C 16 2,04 ↓10,44 ↓22,29 ↑65,23 ↑10,71 ↓97,32 ↓96,11 ↓-1,37 ↓-6,48
Średnia 126 2,09 13,17 26,91 57,83 10,50 98,44 98,85 0,26 0,77

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie

Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza pokazuje, że struktura zatrudnienia na-
uczycieli według stopnia awansu zawodowego nie odgrywa znaczącej roli we wpły-
wie na wyniki egzaminacyjne uczniów, wyrażone zarówno „surowymi” wynikami 
egzaminacyjnymi, jak i edukacyjną wartością dodaną.

Wobec powyższego celowe wydaje się w kontekście nurtu związanego z oce-
ną efektywności pracy nauczycieli poszukiwanie innych możliwości motywowania 
nauczycieli niż aktualnie funkcjonujący system awansu zawodowego. Obecnie obo-
wiązujące prawo oświatowe, zwłaszcza Karta Nauczyciela, nie pozwala na swobod-
ne kreowanie oświatowej polityki kadrowej w gminie. Gmina może jednak zwięk-
szyć nakłady na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, by w ten sposób zachęcić ich  
do dążenia do uzyskiwania jak najwyższych wyników egzaminacyjnych. Pomocnym 
narzędziem w tym kontekście może być edukacyjna wartość dodana. Pamiętać jed-
nak należy, że aby sugerowane rozwiązanie mogło przynieść skutek, powinno być 
ono poprzedzone pogłębionymi badaniami nad efektywnością pracy nauczycieli, 
prowadzącymi do modyfikacji obecnego systemu awansu zawodowego.

Należy podkreślić, że w przypadku każdej z analiz można zauważyć wpływ  
liczebności grup szkoleniowych na wyniki egzaminacyjne. Wobec tego, działania 
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samorządów gminnych, prowadzące do obniżenia liczebności grup szkoleniowych, 
a znajdujące odzwierciedlenie w liczbie uczniów przypadających na nauczyciela, 
mogą być najbardziej właściwe. Realizacja tej sugestii wymaga jednak stworzenia 
dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli, co wiąże się z dodatkowymi nakładami 
finansowymi gminy.
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Polish Municipality School Personnel Policy  
vis–à–vis Examination Results

Summary
A significant component of  state policy is the quest for effective methods of  im-
proving the quality of  human capital in society. The teaching staff  plays a very 
important role as a transmitter in the generation of  society’s human capital. Thus, 
the proper direction of  this search is rational staff  educational policy. This paper 
utilizes the Data Envelopment Analysis (DEA) method to examine the relationship 
between the degree of  professional advancement of  middle school teachers and 
the examination results of  their pupils as measured applying what are known as raw 
examination results as well as educational added value. Conducted research indica-
tes an absence of  any strong link between the professional state of  advancement of  
teachers and pupil examination results.
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