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WSTĘP 

     Nasza szkoła to 40 lat tradycji i doświadczenia w kształcenie i wychowaniu 

młodych sportowców. Powszechna, szeroka oferta sportowa, w ścisłej korelacji  

z procesem dydaktycznym, gwarantuje harmonijny rozwój młodego człowieka. 

Sportowy duch szkoły oraz jej kameralna atmosfera zapewnia bezpieczny rozwój 

dzieci. 

  

     Każdy uczeń otrzymuje szansę dobrego, rzetelnego, wszechstronnego 

przygotowania umożliwiającego mu podjęcie nauki na następnym etapie 

edukacyjnym. Pomagają mu w tym nasze autorskie pomysły takie jak: klasa 

politechniczna, rozszerzony blok języka angielskiego, popołudniowe zajęcia 

wspierające oraz ścisła korelacja procesu treningowego z nauczaniem i wychowaniem.  

 

     Nie zapominamy o wartościach najważniejszych. Wdrażamy je w codziennym 

wychowaniu młodzieży ucząc szacunku dla drugiego człowieka, wartości przyjaźni  

i dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich poglądów. 

Nasi uczniowie nabywają wiele umiejętności, kształtując swoją osobowość tak,  

aby umieć dokonywać świadomych życiowych wyborów. 

 

     Wizytówką szkoły są klasy sportowe o profilu pływanie, piłka siatkowa i ręczna, 

realizujemy także zajęcia trenerskie w zakresie innych dyscyplin. Ściśle 

współpracujemy z klubami sportowymi: Posnania, Grunwald, Energetyk Poznań, UKS 

Rataje oraz UKS ZSMS Poznań. 

  

     Sport w naszej szkole to także integracyjna klasa sportowa o profilu pływanie - nasi 

niepełnosprawni absolwenci zdobywali medale na Paraolimpiadzie w Atenach. 

Szczególnie dumni jesteśmy z Krzysztofa Paterki, który został Mistrzem Świata z Rio 

de Janeiro.  

  

     Celem szkoły jest umiejętne połączenie rozwoju sportowego ucznia z oczekiwanym 

przez rodziców wysokim poziomem nauczania. Na naszych rozwiązaniach w zakresie 

kształcenia sportowców wzorują się szkoły z całej Polski i nasi zagraniczni partnerzy.  
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I - WYNIKI EDUKACYJNE  

 

a. Kryterium i mierzone wartości 

 

Wyniki edukacyjne mierzone średnim wynikiem na egzaminie końcowym po 

zakończeniu nauki w gimnazjum. Wynik punktowy oraz staninowy dla całego 

egzaminu oraz rozbity na jego części oraz poszczególne przedmioty. 

 

b. Opis pożądanego wyniku w ramach kryterium  

 

Wynik uzyskiwany na egzaminie dąży do najwyższego możliwego. Za pożądane 

przyjmowane są wartości powyżej średniej uzyskiwanej w poznańskich szkołach. 

 

c. Autoanaliza wartości w odniesie do szkoły 

 

 Średnie wyniki szkoły w roku szkolnym 2010/2011 według OKE 

Część humanistyczna: 

 Wynik punktowy o 2,72 pkt lepszy od wyniku miasta Poznania  

( tj. +10.42% ) 

 Wynik punktowy o 3,60 pkt lepszy od wyniku kraju 

 Wynik punktowy o 4,55 pkt lepszy od wyniku okręgu 

 Wynik punktowy o 5,22 pkt lepszy od wyniku województwa 

 Różnica pomiędzy wynikiem szkoły, a miasta wykazuje tendencję rosnącą  

na korzyść szkoły. 

 W skali województwa szkoła znajduje się w staninie 8 – bardzo wysokim 

 W skali kraju szkoła znajduje się w staninie 6 – wyżej średni 

Część matematyczno – przyrodnicza: 

 Wynik punktowy o 0,28 pkt lepszy od wyniku kraju 

 Wynik punktowy o 0,90 pkt lepszy od wyniku okręgu 

 Wynik punktowy o 0,53 pkt lepszy od wyniku województwa 

 Odnotowano przyrost wyniku w odniesieniu do średniego wyniku dla 

miasta (tj. -6.62%) 

 Znacznie zmniejszyła się liczba wyników  niskich w skali szkoły 
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 W skali województwa szkoła znajduje się w staninie 5 –średnim 

 W skali kraju szkoła znajduje się w staninie 5 –średnim 

Część język obcy: 

 Wynik punktowy o 0,44 pkt lepszy od wyniku miasta Poznania  

( tj. +1.34% ) 

 Wynik punktowy o 4,77 pkt lepszy od wyniku kraju 

 Wynik punktowy o 4,93 pkt lepszy od wyniku okręgu 

 Wynik punktowy o 4,97 pkt lepszy od wyniku województwa 

 Większy niż dla populacji odsetek wyników wysokich 

 W skali województwa szkoła znajduje się w staninie 7 – wysokim 

 W skali kraju szkoła znajduje się w staninie 6 – wyżej średnim 

 

 Wyniki egzaminów gimnazjalnych z roku 2011 oraz ostatnich trzech lat  

dla Gimnazjum nr 5: 

 Rozdzielone na części egzaminu 

 Odniesienie do wyników kraju, okręgu, województwa, itp. 

 Porównanie z wynikiem miasta 

 Porównanie runku lokalnego – dzielnica 

 Tendencja rozwojowa szkoły  
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Komentarz do wyników:  

 

Cz. humanistyczna: 

Gimnazjum nr 5 w części humanistycznej egzaminu uzyskuje wyniki lepsze od 

średniego wyniku zarówno dla kraju, okręgu, województwa wielkopolskiego oraz 

powiatu i miasta Poznania. 

Różnica punktowa względem miasta z roku na rok wzrasta na korzyść naszej szkoły 

co potwierdza słuszność przyjętego planu działania. 

W porównaniu do sąsiadujących szkół rejonowych w ramach dzielnicy stanowimy 

ścisłą czołówkę. Odnosząc wynik do szkół o podobnym profilu, czyli sportowych  

i mistrzostwa sportowego jesteśmy niekwestionowanym liderem.  

 

Cz. matematyczno-przyrodnicza: 

Szkoła uzyskuje wyniki lepsze od średniej dla kraju, okręgu oraz województwa. 

Średni wynik gimnazjum odpowiada wynikowi dla powiatu poznańskiego. 
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Wynik punktowy szkoły jest jednak nieco poniżej wyniku dla miasta Poznania. 

Wprowadzone działania przynoszą jednak zamierzone rezultaty, ponieważ z rok 

rocznie różnica ta maleje. Tendencja jest wybitnie wzrostowa i w najbliższym czasie 

uda się dzięki wprowadzonym programom naprawczym dorównać lub nawet 

przewyższyć średni wynik miasta. 

Odnosząc wynik do szkół z bezpośredniego sąsiedztwa nadal pozostajemy  

w czołówce. Wśród szkół sportowych nasz wynik jest wiodący. Sytuacja taka nie 

zadawala nas jednak i konsekwentnie będziemy kontynuować przyjęte działa 

korygujące. 

 

Cz. język obcy: 

Podobnie jak w części humanistycznej uzyskujemy wyniki znacznie lepsze od kraju, 

okręgu, województwa oraz powiatu i miasta. 

Każdego roku średni wynik dla szkoły znacznie przewyższa wynik miasta Poznania. 

Bardzo wysoka skuteczność nauki języków obcych klasyfikuje nas w ścisłej czołówce 

dzielnicy i szkół sportowych. 

 

  tendencja rozwoju szkoły według Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu 
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d. Wnioski 

 

     WYNIK Z CAŁEGO EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DLA NASZEGO 

GIMNAZJUM JEST NA POZIOMIE LEPSZYM OD ŚREDNIEJ DLA 

MIASTA tj. + 5,14%. 

 

     WYNIKI Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ ZNACZNIE 

PRZEWYŻSZAJĄ ŚREDNI WYNIK DLA MIASTA. 

 

     W CZĘŚCI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEJ Z ROKU NA ROK 

ODNOTOWUJEMY MNIEJSZĄ RÓŻNICĘ, DOGANIAMY WYNIKI 

MIASTA. TENDENCJA WZROSTOWA JEST JASNO WIDOCZNA. 

 

     UZYSKUJEMY BARDZO WYSOKIE WYNIKI Z CZĘŚCI 

JĘZYKOWEJ – J. ANGIELSKI. 
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     Nasi uczniowie od najmłodszych lat łączą naukę z uprawianiem sportu                       

i odnoszą znaczące sukcesy zarówno w sporcie jak i w nauce. Istotne dla nas jest, 

że absolwenci gimnazjum uzyskują wysoką liczbę punktów  

z egzaminów zewnętrznych i tym samym bez problemu kontynuują naukę  

w najlepszych poznańskich liceach. 
 

      Szkoła zapewnia dzieciom możliwość rozwoju wiedzy i poziomu sportowego. 

Cechuje ją wzrastająca tendencja rozwojowa w myśl danych Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Poznaniu.   

Na rozwiązaniach Gimnazjum nr 5 w zakresie skutecznej organizacji nauki  

w połączeniu z uprawianiem sportu na wysokim poziomie wzorują się inne szkoły 

z całej Polski oraz nasi zagraniczni partnerzy. 

Istotną rzeczą dla nas i dla naszych uczniów jest szansa łączenia nauki  

z uprawianiem sportu . Przypominamy, że Gimnazjum nr 5 rozwija chlubne, 40-

letnie tradycje Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29, dając możliwość 

kontynuowania wcześniej rozbudzonej pasji sportowej. W ten sposób zachowana 

jest profesjonalna ciągłość szkolenia sportowego oparta na periodyzacji  treningu.  

Łączne wyniki edukacyjne na poziomie wyższym niż średnia dla miasta 

Poznania są sukcesem w kontekście specyfiki szkoły. Nasi uczniowie  

to sportowcy, którzy wiele czasu spędzają na trenowaniu wybranych, 

interesujących ich dyscyplin, na bardzo wysokim poziomie. Wielu z nich uprawia 

już sport jako licencjonowani zawodnicy klubów sportowych miast Poznania. 

Naszym sukcesem jest koordynacja rozwoju sportowego i dydaktycznego na 

najwyższym możliwym poziomie. Nasi uczniowie będąc medalistami  

i rekordzistami wielu zawodów sportowych, najwyższych szczebli, nie mają 

najmniejszego problemu z nauką. Wręcz przeciwnie najlepsi w sporcie  

to także najlepsi w nauce. Systematyka treningu sportowego przekłada się  

na zaangażowanie w naukę. 

Wprowadzone w szkole działania naprawcze w zakresie jakości nauczania 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przynoszą zamierzony skutek  

w kontekście przyrostu wyniku z egzaminu. Wdrożony program naprawczy 
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podlega ewaluacji i znajduje odzwierciedlenie w publikowanej przez OKE  

w Poznaniu tendencji rozwojowej szkoły.  

 

II – EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 

a. Kryterium i mierzone wartości 

Poprawa lub pogorszenie wyniku ucznia na egzaminie końcowym w porównaniu  

z sprawdzianem po szkole podstawowej. 

b. Opis kryterium  

Wartość EWD dążąca do możliwie najwyższej. Za niepożądane przyjmowane są 

wartości poniżej zera, oznaczające brak rozwoju umiejętności lub wręcz ich 

pogorszenie. 

c. Autoanaliza wartości w odniesie do szkoły 

 

 Wyniki EWD na podstawie analizy egzaminów z lat 2008, 2009, 2010, 2011 
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 EWD dla lat rocznika 2009 – 2011  
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 EWD dla lat rocznika 2008 – 2010  
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 EWD dla lat rocznika 2007 – 2009  
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 EWD dla lat rocznika 2006 – 2008  
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d. Wnioski 

 

          EWD DLA CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU NA 

PRZESTRZENI BADANYCH 4 LAT ZAWSZE PRZEKRACZA WARTOŚĆ +1 

. SZACOWANY ŚREDNI WYNIK W TYM OKRESIE TO OKOŁO: +3. 

 

     EWD DLA CZĘŚCI MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEJ  

W OSTATNIM ROKU PRZYJMUJE NIESTETY WARTOŚĆ UJEMNĄ. 

ANALIZY ROZKŁADU EWD DLA 4 OSTATNICH LAT WSKAZUJĄ 

JEDNAK PRZYROST WARTOŚCI NA KORZYŚĆ ROZWOJU 

UMIEJĘTNOŚCI DZIECI. POTWIERDZAJĄ TO WYNIKI PUNKTOWE  

Z EGZAMINU. WPROWADZONE W SZKOLE PROGRAMY NAPRAWCZE 

W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH 

ZACZYNAJĄ PRZYNOSIĆ WIDOCZNE WYNIKI.  
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    Jako szkoła sportowa, poddajemy szczegółowej analizie wyniki dydaktyczne  

i sportowe. Nasi uczniowie odnotowują znaczny przyrost poziomu sportowego, który 

idzie w korelacji z wynikami w nauce. Sukcesy sportowe przekładają się na wyniki  

w nauce. 

 

    Edukacyjna wartość dodana dla przedmiotów humanistycznych nie budzi naszych 

zastrzeżeń, podlega jednak ciągłemu monitorowaniu w kontekście optymalizacji 

działań dydaktycznych. 

 

     Podjęte działania w zakresie przedmiotów ścisłych, stymulowane sukcesem 

odnoszonym przez nauczycieli przedmiotów humanistycznych, skupiają się na 

korelacji międzyprzedmiotowej. Ważnym, przynoszącym zamierzone wyniku, 

czynnikiem jest ścisłą współpraca pomiędzy kadrą dydaktyczną i trenerską. Analizy 

sposoby realizacji podstawy programowej oraz umiejętności z jakimi mają kłopot nasi 

uczniowie na egzaminie zewnętrznym przeprowadzona są zespołowo. Umiejętności są 

rozwijane i monitorowane na każdym przedmiocie w ścisłej współpracy pomiędzy 

nauczycielami. Przydział godzin dodatkowych pozwala wyrównywać braki i rozwijać 

umiejętności ścisłe. 

 

     Optymalizacja procesu nauczania przedmiotów ścisłych pozwala na optymistyczne 

spojrzenie w przyszłość.  
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PODSUMOWANIE 

     Dzięki nowoczesnej infrastrukturze nauka i treningi naszych uczniów przebiegają  

w sprzyjającej atmosferze. Wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej jest pełne. 

Zajęcia sportowe i nauka odbywają w ścisłej korelacji, a szkoła nigdy nie świeci 

pustką. Liczba działających oddziałów jest optymalna ze względu na posiadane 

warunki lokalowe, w trosce o zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług. 

Potwierdzeniem najwyższych standardów organizacji procesu dydaktycznego  

i wychowawczego jest posiadanie przez szkołę certyfikatu ISO 9001:2008. 

     Gimnazjum nr 5 nie jest i nigdy nie było typową szkołą rejonową. Jasno 

sprecyzowany sportowy charakter szkoły nastawiony na korelację pomiędzy nauką  

i treningiem cieszy się ogromnym zainteresowaniem w skali całego miasta Poznania. 

Uczniowie spoza obwodu szkoły to w chwili obecnej ponad 72% uczęszczających 

dzieci. Szkoła prowadząc rekrutację w ramach naboru wstępnego nigdy nie miała 

problemów z brakiem zainteresowania. Wręcz przeciwnie zmuszona jest wprowadzić 

gęste sito warunków podczas rekrutacji. Liczba kandydatów wielokrotnie przekracza 

liczbę miejsc w otwieranych klasach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie liczebność 

naszych klas to nie mniej niż 27 osób. 

     Priorytet szkoły, którym jest wychowanie poprzez sport, odpowiada większości 

uczniów z okolic szkoły. Mała liczba dzieci obwodowych wybiera inne szkoły o nie 

tak jasno postawionych wymaganiach w zakresie angażowania się w sportowe życie 

gimnazjum. Stwierdzamy z przykrością i troską, że duża liczba godzin zajęć 

sportowych nie stanowi dla rezygnujących uczniów konkurencji dla spędzania czasu 

przez komputerem i telewizorem. 

    Dbamy o harmonijny rozwój ciała i ducha naszych uczniów. Sportowa oferta szkoły 

jest bardzo szeroka. Posiadamy klasy sportowe o profilu:  

a) pływanie – ścisła współpraca z Klubem Sportowym „Posnania” 

b) piłka ręczna – kooperacja z Klubem Sportowym Grunwald 

c) piłka siatkowa – klasy te powstały na mocy porozumienia Wydziału Oświaty 

Urzędu Miasta Poznania oraz poznańskich klubów m.in. AZS UAM Poznań 
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Gimnazjum nr 5 ciągle poszerza swoją bogatą ofertę edukacyjną czego dowodem, 

jest utworzenie w bieżącym roku szkolnym klasy politechnicznej. Uczniowie tej klasy 

mają możliwość łączenia gry w piłkę siatkową z rozszerzoną porcją wiedzy z zakresu 

przedmiotów ścisłych. Dzieci korzystają z współpracy szkoły z kadrą naukową 

Politechniki Poznańskiej. 

     Szkoła optymalnie wydatkuje otrzymane fundusze. Czynnie poszukuje także 

nowych ich źródeł w ramach projektów EFS, organizacji pozarządowych oraz 

wynajmu posiadanej bazy. Szkoła w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz  

w soboty i niedziele odpłatnie wynajmuje sale dydaktyczne m.in. szkole językowej 

Empik.  Infrastruktura szkoły udostępniana jest także nieodpłatnie na rzecz 

społeczności lokalnej, np. Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.   

     Szkoła realizuje projekt Comenius, który umożliwia praktyczną naukę języków 

obcych między innymi poprzez międzynarodowe wymiany uczniów. Istotne jest 

również to, że w ofercie szkoły jest nauka trzech języków obcych w rozszerzonym 

wymiarze godzin. Innym przykładem nowoczesnego podejścia do nauczania  

i wychowania jest projekt „Kazimierz Nowak – wzorem dla współczesnej młodzieży”, 

który opatrzony jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

     Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w gimnazjum realizowany jest projekt 

Comenius Regio – „Olimpizm, integracja młodych ludzi poprzez edukację”, który 

łączy sport z edukacją. Partnerami i beneficjentami tego projektu ze strony Polskiej 

jest Miasto Poznań, Stowarzyszenie Inwalidów Start, Akademia Wychowania 

Fizycznego i nasza szkoła.” 

     Szkoła to nie tylko liczby to przede wszystkim jej społeczność: uczniowie, rodzice, 

partnerzy i kadra pedagogiczna. Uważam, że wydźwięk społeczny szkoły nie może 

być przyćmiony przez, równie ważne z pewnych względów kwestie finansowe. 

    Wychowanie młodego człowieka w duchu sportowej rywalizacji jest tym co 

pozwoli poprawnie wpisać się mu w społeczeństwo i zaoszczędzi także finansowych 

kosztów negatywnych socjologicznych zmian obserwowanych w naszym kraju..   

 

 



23 
 

 

     Jesteśmy dumni z sukcesów naszych uczniów osiąganych w bloku przedmiotów 

humanistycznych. Jednak świadomi potrzeb i oczekiwań mocno rozbudowaliśmy 

zajęcia kształtujące umysły ścisłe i politechniczne.  

 

 

 

 

    Opracował: 

Dariusz Kasprzyk 


