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System egzaminów zewnętrznych
w oświacie
Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, grudzień 2019 r.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
§ istotne znaczenie egzaminów zewnętrznych w systemie oświaty
§ kontrola sprawdzająca po kontroli NIK w 2014 r.
§ zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych w 2016 r.
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Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych

Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Co kontrolowaliśmy?
Czy system egzaminów zewnętrznych funkcjonuje sprawnie, rzetelnie
i prawidłowo oraz oddziałuje na jakość edukacji?
§ Czy Centralna Komisja Egzaminacyjna wykonywała sprawnie,
rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa zadania związane
z funkcjonowaniem systemu egzaminów zewnętrznych?
§ Czy Centralna Komisja Egzaminacyjna oddziaływała na doskonalenie
systemu oświaty?
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Kogo kontrolowaliśmy?
§ Centralna Komisja Egzaminacyjna
§ badanie kwestionariuszowe
– 13 037 egzaminatorów (czynnych w 2018 r.)
– 7 168 dyrektorów szkół
§ dodatkowe informacje od Ministra Edukacji Narodowej i dyrektorów
ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych
§ okres objęty kontrolą: lata 2014–2018
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Stwierdzony stan – wydatki na funkcjonowanie systemu
w latach 2014–2018 (do 31.10)

§ 1 095 588,8 tys. zł, z tego CKE – 720 702,6 tys. zł
oraz OKE – 373 410,2 tys. zł
§ 28 132,2 tys. zł – wynagrodzenie autorów i recenzentów zadań
§ 356 702,7 tys. zł – wynagrodzenie egzaminatorów (44,3 tys. osób
w 2018 r.)
§ 227 546 tys. zł – druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych
(ponad 5 mln zestawów w 2018 r.)

W latach 1999–2014 (do 31 marca) wydatkowano na system
egzaminacyjny 2 125 023 tys. zł.
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Stwierdzony stan – pozytywne zmiany w systemie
Realizacja wniosków NIK po kontroli w 2014 r.
§ wdrożenie od 2015 r. jednolitej procedury wglądu do prac
egzaminacyjnych oraz ich weryfikacji
§ poprawa sposobu przygotowania testów od 2016 r. (podwójne próbne
zastosowanie zadań)
§ sprawowanie od 2016 r. nadzoru przez CKE nad OKE
§ powołanie Rady Naukowej CKE
Inne
§ szersze dostosowanie arkuszy egzaminacyjnych do potrzeb uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
§ zmiana formuły egzaminów w związku z nowymi podstawami
programowymi, w tym przejście od oceniania analitycznego zadań
otwartych (kryterialnego) do oceniania holistycznego

Stwierdzony stan – wady systemu
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§ brak strategii rozwoju systemu egzaminów, jego organizacji i otoczenia
§ nieokreślenie funkcji egzaminów zewnętrznych
§ niewprowadzenie systemu elektronicznego oceniania (e-oceniania)
§ niekorzystanie z banków zadań do tworzenia testów egzaminacyjnych
§ brak rozwoju w zakresie przetwarzania i komunikowania wyników
(EWD i porównywalne wyniki egzaminacyjne)
§ nieinicjowanie badań nad doskonaleniem systemu egzaminacyjnego,
brak pogłębionych analiz testów egzaminacyjnych
§ brak odpowiednich szkoleń dla kadry CKE
System egzaminów zewnętrznych nie został zmodernizowany,
pomimo wysokich nakładów na realizację projektów (303,9 mln zł
w latach 2007–2018), które miały służyć temu celowi.
.
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Stwierdzony stan – błędy w ocenianiu prac

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli.
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Ocena ogólna (1)
Po kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2014 r. Centralna Komisja
Egzaminacyjna podjęła działania służące usprawnieniu funkcjonowania
systemu egzaminów zewnętrznych. Pozytywnie zwłaszcza należy ocenić
wdrożenie od 2015 r. jednolitej procedury wglądu do arkuszy
egzaminacyjnych i weryfikacji prac uczniów. Istotną zmianą było również
wprowadzenie od 2016 r. trzyletniego cyklu przygotowania arkuszy
egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących z podwójnym próbnym
zastosowaniem zadań (standaryzacją).
W latach 2014–2018 działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stanowiącej
kluczowy element w systemie egzaminów zewnętrznych, pozwalały corocznie
na terminowe i sprawne sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego
na zakończenie danego etapu edukacji. W warunkach szybkiego tempa
wprowadzania zmian strukturalnych i programowych w oświacie, Centralna
Komisja Egzaminacyjna przygotowała m.in. koncepcję egzaminu ósmoklasisty,
informatory i arkusze egzaminu próbnego.
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Ocena ogólna (2)
Doceniając przywołane wyżej działania, system egzaminów zewnętrznych nie
jest nadal w pełni sprawny, co – zdaniem NIK – wynika m.in. z braku realizacji
niektórych wniosków pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w 2014 r.
Według NIK, system egzaminów zewnętrznych nie jest nadal odpowiednio
wykorzystywany do realizacji polityki oświatowej państwa, pomimo że może
dostarczać istotnych informacji o stanie edukacji. Działania CKE tylko
w minimalnym stopniu odnosiły się do wsparcia szkół w obszarze
doskonalenia jakości kształcenia, koncentrując się głównie na kwestiach
związanych z organizacją egzaminów. Nie sprzyjały też temu przygotowane
zmiany w oświacie.
Pomimo poniesienia wysokich nakładów finansowych na zakup i wdrożenie
systemu informatycznego do e-oceniania oraz budowy banków zadań
kształcenia ogólnego (na projekty te wydatkowano odpowiednio
20 290,1 tys. zł i 36 961,5 tys. zł) nie udało się osiągnąć zakładanych efektów.
W ocenie Izby działania podejmowane przez dyrektora CKE w celu pozyskania
środków finansowych na rozwój projektów informatycznych e-ocenianie
i banków zadań egzaminacyjnych okazały się nieskuteczne, co powoduje
ryzyko niezachowania ich trwałości.
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Wnioski – Minister Edukacji Narodowej
§ Jednoznaczne określenie funkcji egzaminów zewnętrznych w ramach
systemu oświaty.
§ Przeprowadzenie całościowej ewaluacji systemu egzaminów
zewnętrznych po 20 latach od jego utworzenia, ze szczególnym
uwzględnieniem jego efektywności w ramach systemu oświaty.
§ Zbadanie zasadności i skutków funkcjonowania 30% normy zdawalności
obowiązkowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym
oraz rozważenie podwyższenia tej normy.
§ Udzielenie wsparcia CKE ukierunkowanego na wdrożenie e-oceniania
w systemie egzaminów zewnętrznych oraz w odniesieniu do
zrównywania wyników egzaminów oraz rozwoju metody edukacyjnej
wartości dodanej (EWD).
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Wnioski – Centralna Komisja Egzaminacyjna
§ Organizowanie i inicjowanie badań służących doskonaleniu systemu
egzaminów zewnętrznych oraz analizie i wykorzystaniu wyników
egzaminacyjnych.
§ Podjęcie działań dotyczących zrównywania wyników egzaminów
pomiędzy kolejnymi edycjami egzaminów.
§ Opracowanie strategii rozwoju i wdrażanie metody edukacyjnej
wartości dodanej oraz e-oceniania.
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