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A 2013-2014 tanév mérési eredményei  
 
2015 februárjában megjelent:  
 
A telephely létszámadatai 
 
8. oszt: (6 évf)  30 fő 
10. oszt: (6 évf)  23 fő       
10. oszt: (4 évf)  88 fő     
 
 
matematika:  
8. oszt: (6 évf)  1603      Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
10. oszt: (6 évf)  1840     Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1621     Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
 
szövegértés 
8. oszt: (6 évf)  1640       Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (6 évf)  1780     Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 
10. oszt: (4 évf)  1632     Az eredménye nem különbözik szignifikánsan az országos átlagtól 
 
Valamennyi mérési eredmény általában gyengébb a megfelelő viszonyítási csoportnál, azaz 
a hat évfolyamos illetve a négy évfolyamos gimnáziumi képzésűeknél. Kivétel a hat évfolyamos 
10. osztály, amelyik matematikából és szövegértésből is jobb a megfelelő viszonyítási csoportnál.  
 
A négy évfolyamosok telephelyi eredménye szignifikánsan gyengébb a CSH index alapján vár-
hatónál, a hat évfolyamosoké nem tér el a várhatótól.  
 
A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a korábbi eredmények alapján várhatótól. 
 
A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekhez viszonyítva: 
A telephely 2016. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az előző 5 év eredményeitől, 
kivéve a hat évfolyamos 10. osztályt, ami minden évhez viszonyítva jobb lett. 
 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya általában jelentősen az országos szint alatt van, a hat év-
folyamos 10. osztályosnál különösen, de a megfelelő képzési típusnak kb. egy-kétszerese. 
 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya az országos szintnek általában a fele, de a megfele-
lő képzéstípusnak kb. a kétszerese-háromszorosa. Kivétel a 6 évfolyamos képzésben 10. osz-
tályban nincs ilyen diák, sőt 8. osztályos szövegértésben sincs. 
 

 
 



Tevékenységek a javítás érdekében 
A kompetencia eredmények javítása érdekében az eredmények kiértékelése alapján 
intézményi fejlesztési terv készítése, pontosan leírva az éves feladatokat. 
Minden olyan órán, ahol helyettesítés van, a diákok kompetencia feladatsorok megol-
dását gyakorolják. 
A szaktanárok kiemelten igyekeznek ilyen jellegű feladatokat adni a dolgozatokban és 
tanórákon. 
 
Idegen nyelvi mérés 8. osztály:  
 
angol: 60 % feletti eredmény: a diákok 85 %-a,  
német: 60 % feletti eredmény: a diákok 50 %-a, 
 
A tanév során ilyen jellegű feladatokat is beiktatnak a gyakorlásukba a szaktanárok, 
vettünk ilyen feladatlapokat, tankönyveket. 
 
Az érettségire felkészítés 
Minden tanévben kiemelt feladat az érettségire felkészítés a munkaközösségek mun-
katerveiben és az éves munkatervben is. 
Nyelvi csoportbontások évfolyam szinten, így a nyelvi érettségikre jobban fel tudnak 
készülni a hasonló tudásszintű diákok csoportjában. 
 
Érettségi átlag 3.97 
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