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A 2016-2017 tanév kompetencia mérési eredményei, mely 2018 februárjában jelent meg:  

A telephely létszámadatai  

8. oszt: (6 évf) 29 fő  

10. oszt: (6 évf) 37 fő  

10. oszt: (4 évf) 75 fő  

matematika:  
8. oszt: (6 évf) 1680 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 

10. oszt: (6 évf) 1720 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 

10. oszt: (4 évf) 1683 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 

szövegértés  
8. oszt: (6 évf) 1652 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál 

10. oszt: (6 évf) 1699 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál  

10. oszt: (4 évf) 1643 Az eredménye szignifikánsan magasabb az országos átlagnál  

 

Valamennyi telephelyi eredmény szignifikánsan gyengébb a CSH index alapján várhatónál. Gyer-

mekeink is hihetetlen távolságokból járnak hozzánk, vélhető, hogy szüleik is sok időt töltenek 

munkával, utazással, s este már nincs idejük foglalkozni gyermekeikkel. 

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében  
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a korábbi eredmények alapján várhatótól, 

kivétel a 8. osztályos matematika és a 4 évfolyamos 10. osztályos matematika. Ezekben az ered-

ményekben az iskola által hozzáadott érték tükröződik  

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekhez viszonyítva:  
A telephely 2017. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az előző 5 év eredményeitől, kivé-

ve a 8. osztályos matematika jobb. 

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya általában az országos szint alatt van. 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya mindenhol az országos szint alatt van. 

Összességében megállapítható egyfajta javulás a tavalyi eredményekben, reméljük ez folytatódik. 

 

Az idegen nyelvi kompetenciamérés a 8. évfolyamon május 18-án volt 
48 fő írta meg, ebből 40 fő angolt, 8 fő németet tanul 

Angolból 77,5 % írt 60 % feletti eredményt, mert az átlaguk 84 %. Az egész évfolyam angol átlaga 

75,2 %.  

Németből 76,5 %-a írt 60 % feletti eredményt, az eredményük átlaga 75,3 %. A összes németes át-

laga 69,7 %. 

 

Érettségi átlag  
Minden évben komolyan – fakultációkkal is megerősítve – igyekszik tantestületünk felkészíteni a 

diákokat az érettségire. Idén 111 diák végzett, sajnos az átlaguk 4,0 alá esett, csak 3,94 lett.  
Endrédi Józsefné 


