
Zarządzenie Nr 3831/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2013

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i  kryteriów  obliczania wyników egzaminów
zewnętrznych  poszczególnych  szkół  oraz  średniej  tych  wyników  w  grupach  szkół,  
z uwzgl ędnieniem post ępów uczniów w cyklu nauczania.

Na  podstawie  §  10  ust.  2  pkt  3  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  
w  szkołach,  placówkach  oświatowych  oraz  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych przez Miasto Płock, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka  
Nr 387/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku (Dz.  Urz.  Woj. Maz.  z 2012 roku,  poz.  4818)
zarządza się, co następuje:

§ 1
Ustala  się  zasady  i  kryteria  obliczania  średniej  wyników  sprawdzianów  w  poszczególnych
szkołach podstawowych oraz średniej wyników sprawdzianów dla grupy szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Płock w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Ustala  się  zasady  i  kryteria  obliczania  średniej  wyników  egzaminów  w  poszczególnych
gimnazjach oraz średniej wyników tych egzaminów dla grupy gimnazjów prowadzonych przez
Miasto Płock  w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3
Ustala  się  zasady  i  kryteria  obliczania  średniej  wyników matur  w poszczególnych  szkołach
ponadgimnazjalnych  oraz  średniej  wyników  matur  dla  grupy  szkół  ponadgimnazjalnych
prowadzanych przez Miasto Płock w brzmieniu określonym załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka 
Budżetowa w Płocku i Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka. 

§ 5
Traci moc Zarządzenie Nr 3888/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 listopada 2009 roku 
w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  i  kryteriów  obliczania  wyników  sprawdzianów
 i egzaminów zewnętrznych poszczególnych szkół oraz średniej tych wyników w grupach szkół.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski



 Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 3831/2013
 Prezydenta Miasta Płocka 
 z dnia 25 listopada 2013 r.

Zasady  i  kryteria  obliczania  średniej  wyników  sprawdzianów  w  poszczególnych
szkołach podstawowych oraz  średniej  wyników  sprawdzianów dla  wszystkich  szkół
podstawowych.

1. Obliczanie średniej wyniku sprawdzianu w szkole podstawowej.
Dla każdej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Płock oblicza się wartość średniej
wyniku sprawdzianu w danym roku ( R

iR ) według poniższego wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R
iS  -  średnią  arytmetyczną  wyników  sprawdzianu  szóstoklasistów  szkoły  oznaczonej

numerem „i” w roku „R”,
)2/()1( −− RR

iS  -  średnią  ważoną  wyników  sprawdzianów  szóstoklasistów  szkoły  oznaczonej
numerem „i” w dwóch kolejnych poprzednich latach „R-1” i „R-2”, obliczoną według wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
1−R

iS  i 2−R
iS - średnie arytmetyczne wyników sprawdzianów szóstoklasistów szkoły oznaczonej

numerem „i” w latach odpowiednio „R-1” i „R-2”,
1−R

iL  i  2−R
iL  -   liczby  uczniów  przystępujących  do  sprawdzianów  szóstoklasistów  szkoły

oznaczonej numerem „i” w latach odpowiednio „R-1” i „R-2”.

2. Obliczanie średniej wyników sprawdzianów dla grupy szkół podstawowych.
Dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Płock oblicza się  wartość

średniej wyniku sprawdzianu w danym roku ( RR ) według poniższego wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
RS  -  średni  ważony  wynik  sprawdzianu  szóstoklasistów  grupy  szkół  podstawowych

prowadzonych przez Miasto Płock w roku „R” obliczany według wzoru:
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gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R
spL  - liczba szkół podstawowych, których uczniowie w roku „R” przystąpili  do sprawdzianu

szóstoklasisty,
R
iU  - liczba uczniów, którzy w roku „R” przystąpili do sprawdzianu szóstoklasistów w szkole 

o numerze porządkowym „i”,



)2/()1( −− RRS  -  średnią  ważoną  wyników  sprawdzianów  szóstoklasistów  szkoły  oznaczonej

numerem „i” w dwóch kolejnych poprzednich latach „R-1” i „R-2” obliczaną analogicznie jak
)2/()1( −− RR

iS ,  lecz  z  użyciem  odpowiednio  średnich  wyników  sprawdzianów  i  liczebności
uczniów odpowiednio dotyczących wszystkich szkół.

3.  Celem  osiągnięcia  większej  przejrzystości  wyników,  ostateczną  punktację  dla
poszczególnych szkół podstawowych i dla grupy szkół podstawowych podaje się odnosząc
poszczególne wyniki do wartości średniego wyniku sprawdzianów grupy szkół podstawowych

( RR ) wyniku osiągniętego w roku „R”, obliczając odpowiednio wartość wyrażenia:
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 Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 3831/2013
 Prezydenta Miasta Płocka 
 z dnia 25 listopada 2013 r.

Zasady i kryteria obliczania średniej wyników egzaminów w poszczególnych gimnazja ch
oraz średniej wyników sprawdzianów dla grupy gimnazjów.

1. Skalę  porównawczą  w  danym  roku   szkolnym  stanowią  średnie  wyników  egzaminów
gimnazjalnych  w  poszczególnych  zakresach  części  humanistycznej  i  matematyczno  -
przyrodniczej,  obliczone  dla  miasta  Płocka  przez  Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną  
w Warszawie i zamieszczone w „Sprawozdaniu z egzaminu gimnazjalnego” przygotowanym
przez ww. komisję.

2. W porównaniu uwzględnia się również wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej obliczony, 
dla  poszczególnych  części  egzaminu  gimnazjalnego  na  podstawie  wyników  egzaminów
gimnazjalnych z trzech ostatnich lat.

3. Nagrody,  o  których  mowa   w  §  10  ust.  2  pkt  3  lit.  a  załącznika  do  Uchwały  
Nr 387/XXIV/22012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie  ustalenia
Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach,  placówkach
oświatowych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto
Płock, otrzymują gimnazja, które co najmniej w trzech zakresach egzaminu uzyskały średnią
wyższą niż wskazana w punkcie 1 i jednocześnie uzyskały dodatni wskaźnik Edukacyjnej
Wartości Dodanej w co najmniej jednej części egzaminu.

4. Nagrodę, o której mowa  w § 10 ust. 2 pkt 3 lit b załącznika do Uchwały Nr 387/XXIV/22012
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  maja  2012  roku  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu
wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach,  placówkach  oświatowych  oraz
placówkach oświatowo –  wychowawczych  prowadzonych  przez  miasto  Płock,  otrzymuje
gimnazjum, które we wszystkich zakresach egzaminu uzyskało najwyższą średnią (wyższą
niż wskazana w punkcie 1) oraz w obu częściach egzaminu dodatni wskaźnik Edukacyjnej
Wartości Dodanej.



 Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 3831/2013
 Prezydenta Miasta Płocka 
 z dnia 25 listopada 2013 r.

Zasady  i  kryteria  obliczania  średniej  wyników  matur  w  poszczególnych  szkołach
ponadgimnazjalnych oraz średniej wyników matur dla grupy szkół ponadgimnazja lnych.

1. Wyniki egzaminów maturalnych porównywane są odrębnie dla liceów i techników.

2. Skalę  porównawczą  w  danym  roku   szkolnym  stanowią  średnie  wyników  pisemnych
egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie
podstawowym  obliczone  dla  województwa  mazowieckiego  odrębnie  dla  liceów  
i  techników  przez  Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną  w  Warszawie  i  zamieszczone  
w „Sprawozdaniu z egzaminu maturalnego” przygotowanym przez ww. komisję.

3. W porównaniu uwzględnia się również wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej obliczony, 
dla poszczególnych wariantów egzaminu maturalnego na podstawie wyników egzaminów
maturalnych z trzech ostatnich lat.

4. Nagrody,  o  których  mowa   w  §  10  ust.  2  pkt  3  lit.  a  załącznika  do  Uchwały  
Nr 387/XXIV/22012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie  ustalenia
Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach,  placówkach
oświatowych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez miasto
Płock, otrzymują licea i technika, które w co najmniej 2, ze wskazanych w pkt 2 egzaminów
maturalnych, uzyskały średnią wyższą niż określona w punkcie 2 i jednocześnie uzyskały
dodatni wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej w co najmniej dwóch wariantach egzaminu
maturalnego.

5. Nagrodę, o której mowa  w § 10 ust. 2 pkt 3 lit. b załącznika do Uchwały Nr 387/XXIV/22012
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  maja  2012  roku  w  sprawie  ustalenia Regulaminu
wynagradzania  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach,  placówkach  oświatowych  oraz
placówkach oświatowo –  wychowawczych  prowadzonych  przez  miasto  Płock,  otrzymuje
jedno liceum oraz jedno technikum, które we wszystkich, wskazanych w pkt 2 egzaminach
uzyskało najwyższą  średnią  (wyższą  niż  wskazana w punkcie 1), a także we wszystkich
wariantach egzaminu dodatni wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej.


