
Mérési eredmények adatai, elemzése 

 (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg): 
 

Országos kompetenciamérés:  

 

A Telephelyi jelentésből megállapítható, hogy az épület közepes állagú, nem folytak felújítási munkák az 

elmúlt 10 évben. Az intézmény rendelkezik szaktantermekkel, számítógépteremmel, könyvtárral, 

tornateremmel. 

A telephely tanulói összetétele alapján képzett index értéke  -5,72, ami jóval alatta van bármelyik viszonyítási 

településcsoport indexének átlaga konfidencia-intervalluma alatt. 

 


 

A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index értéke  0,24, ami belefér a városok, 

megyeszékhelyek és Budapest iskoláinak konfidencia-tartományába. 



A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az a diákok fegyelmére vonatkozó index értéke 1, 

a motivációra vonatkozó. index értéke -3. 

A fegyelemindex egy -6-tól  +6-ig terjedő skálán helyezkedik el, ahol a válaszadók által megjelölt esetek 

felében tartozik a jobb helyzetben lévő telephelyek közé. 

A motivációindex egy  -5  és +5 közötti skálán helyezkedik el, minél magasabb, annál jobb. 

 

A különböző képzési formákban tanulók továbbtanulási arányát a következő ábráról olvashatjuk le. 







Hogyan viszonyul az iskola mérési teljesítménye az országos átlaghoz és a hozzá hasonló iskolák átlagához 

(kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt 

évben?  

 

 

 

Az előző évekhez viszonyítva - mind matematikából, mind szövegértésből - egy-egy év eredményétől 

eltekintve nincs jelentős eltérés az egyes tanulócsoportok átlageredményeitől az intézményben. Ezek az adatok 

az előző évek mérésadataihoz hasonlítja az adott évfolyam által elért eredményeket, nem az adott tanulócsoport 

fejlődését mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

A következő négy diagram is azt szemlélteti, hogy mindkét mérési területen egy-egy év eredményeitől 

eltekintve tanulóink hasonló szinten teljesítenek. A 2016 évi eredmény és korábbi évek eredményei közötti 

különbség nem jelentős, a konfidencia-intervallumok sok helyen nagymértékben fedik egymást. 



 

…..  



         



 

 

Matematika 6. osztály: 

 

Szövegértés 6.osztály: 

 

 

 

 



A 6. évfolyamon mind matematikából, mind szövegértésből a középmezőnyben vagyunk. 

Az ország iskolái közül 291 gyengébben, 794 jobban, 59 % közel hasonló eredménnyel teljesített 

matematikából. 

Szövegértésben 1108 iskola jobb, 163 gyengébb, 51% ért el hasonló eredményt. 

 

A tanulók képességeloszlása azt mutatja, hogy a standardizált képességpontok átlaga éppen eléri az 

országos átlagot, de a konfidencia-tartomány tág és inkább az országos átlag alján helyezkedik el. A 

75 percentilis szűkebb, mint az országos. Az elért képességpontok nagy szórást mutatnak, 944 és1765 

képességpont között helyezkednek el a kapott értékek: A b osztály összetétele nagyon heterogén, kb, a 

tanulók 2/3-a az országos átlag alatt teljesített. Az a osztály homogénebb, de itt is hasonló az arány. 

 

 





Matematika 8.osztály 

 

 

 

Szövegértés 8. osztály: 

 

 

 

A 8. évfolyamon matematikából gyengébb eredményt értünk el, mint szövegértésből. 

Országosan 51%közel azonos szinten, 40% jobban, 9 % gyengébben teljesített nálunk, a városi 

általános iskolák eredményeivel összehasonlítva kissé jobbak az arányok. 

Szövegértésben 711 iskola (26%) jobb, 163 (12%) gyengébb,1678 (62%9 ért el hasonló eredményt. 

 

A tanulók képességeloszlása azt mutatja, hogy a standardizált képességpontok átlaga éppen eléri az 

országos átlagot, de a konfidencia-tartomány tág és inkább az országos átlag alján helyezkedik el. Az 

Észak-Magyarország régióban mért szinthez hasonló, de az átlag megbízhatósági tartománya itt is 

szélesebb. Az elért képességpontok a 6. osztályhoz hasonlóan itt is nagy szórást mutatnak, 962 és1848 

képességpont között helyezkednek el a kapott értékek: Az a osztály összetétele nagyon heterogén, az 

alacsonyabb képességpontok irányában nagy az átlagtól való eltérés. Az b osztály homogénebb 

összetételű a standardizált képességpontok szempontjából. 

 













 Hogyan viszonyul az iskolában az alapszintet el nem érők aránya az országos átlaghoz és a 

hozzá hasonló iskolák átlagához (kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)? 

Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és 

mért évfolyamonként)?  

Matematika 6. osztály: 

 

 Szövegértés 6. osztály: 





Matematika 8. osztály: 

 

Szövegértés 8. osztály: 





 Milyen az iskolában a többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya? 

 







 Milyen az iskolában a többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya?  
 





Megjelenik-e az iskola CSH-indexe a telephelyi jelentésben, azaz mennyire elkötelezett az iskola 
tanulói szociokulturális hátterének megismerésében (kompetenciatípusonként és mért 
évfolyamonként)?  

 

 

A 6. évfolyamon a jelentésben résztvevők 97%-a (30/31), a 8. évfolyamon a 79%-a (27/34) 

rendelkezik CSH-index-szel. A 2014-es eredménnyel rendelkezőknél is megvan, így információt 

kaphatunk az iskola szociokulturális hátránykompenzáló hatásáról is. 

 

 

 
 

 

 

 

A grafikonokról az olvasható le, hogy a tényleges eredmény az országos regresszió alapján elmarad a 

várhatóhoz képest. Azonban mindkét területen a regressziós egyenes (adott CSH-index melletti 

átlagos teljesítmény egyenese) metszi a konfidencia-tartományt – az egyeneshez közeli pontok is 

átlagosnak tekinthetőek- így a telephely átlagos fejlesztő hatásúnak tekinthető.  

 

 

 



     
 



 

 Megállapítható-e az iskola fejlesztő hatása (kompetenciatípusonként és mért 
évfolyamonként), és ha igen, akkor az milyen (az átlagnál jobb, átlagos, az átlagnál 
rosszabb)? Kimutatható-e változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben 
(kompetenciatípusonként és mért évfolyamonként)?  

 

 Az azonos évfolyamon lévő egyes osztályok teljesítménye mennyire eltérő? Kimutatható-e 
változás vagy tendencia e téren az utolsó öt évben (kompetenciatípusonként és mért 
évfolyamonként)?  

 

 

 

 



 

 

8. osztály: 



 



 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan az információk a Telephelyi jelentésben az 1c Képességeloszlás 

ábracsoportnál A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása című ábráról olvashatók le. 

Összehasonlításképpen szerepel az országos eloszlás, és a hasonló iskolák eloszlása. 

Adatok, mint az előzőben. 

 



 

Intézkedési terv 

Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi 

A 2016.évi 

mérés adatainak 

megismerése, 

elemzése 

Az országos mérés 

adatainak letöltése, 

megismerése 

Internetes adatok letöltése, 

feldolgozása 

Intézményi 

koordinátor, 

szaktanárok, 

osztályfőnökök 

február-

április 

FIT-jelentés: 

Intézményi, 

Telephelyi 

igazgató 
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A tanulók teljesítményének 

feltárása  

Tanulási környezetre 

vonatkozó jelentések 

elemzése  

Háttértényezők vizsgálata  

 

Tanulói szempontból a 

képességek mérése  

 

 

 

Pedagógus módszertani 

kultúrájának vizsgálata  

 

 

Egyéb okok feltárása 

Intézményi jelentés 

elemzése a FIT elemző 

program segítségével 

különböző szempontok 

szerint  

Tanórán vizsgáljuk a 

gondolkodást, az olvasási 

képességeket - és a 

hozzáállást. Vizsgálatot 

végzünk összehasonlítás, 

megfigyelés, munkáltatás 

során.  

Óralátogatás 

(eredményesség, 

képességfejlesztés 

vizsgálata, motiválás) 

Alkalmazott tankönyvek, 

szemléltető eszközök 

 

 

 

 

 

intézményi 

koordinátor, 

szaktanárok ,  

mérés értékelés 

munkacsoport, 

BECS munkacsoport 

 

 

 

 

április-

június 

FIT-jelentés  

 

 

 

 

Igazgató, 

mérés  

 

 

 

munkacsoport- 

vezetője 

A feltárt okok elemzése, 

fejlesztő feladatsorok 

készítése,  

átfogó intézkedési terv 

készítése 

Összehasonlító vizsgálat a 

tanulói teljesítménnyel  

 

„Feladatok és jellemzőik” 

kötet 

 

 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

mérés-értékelés 

munkacsoport 

április-

június 

intézkedési terv igazgató 



Cél Elvégzendő feladatok Módszerek, eszközök Felelős Határidő Dokumentum Ellenőrzi 
 

E
re

d
m

én
y

es
 o

rs
zá

g
o

s 
k

o
m

p
et

en
ci

a
m

ér
és

 
Országos 

kompetenciaméréshez 

kapcsolódó tantárgyi 

feladatok 

Mikrocsoportos 

megbeszélések, terv 

készítése 

intézményi 

koordinátor, 

szaktanárok 

szeptember-

november 

Tantárgyi 

feladatterv 

igazgató 

A tantárgyi feladattervek 

beépítése a szakórákba 

Alkalmazás szaktanárok folyamatos Óravázlat, 

tanulói munkák 

igazgató 

A szülők tájékoztatása az 

eredményekről 

Honlap, a szülők bevonása 

a mérési folyamatba 

osztályfőnök folyamatos Jelenléti ív igazgató 

Folyamatos gyakorló, 

kompetencia feladatok 

megoldása 

Gyakorlás,  

felzárkóztató foglalkozás, 

egyéni fejlesztés 

differenciált órai munka 

szaktanárok folyamatos Tanulói 

munkák, 

füzetek 

 

Következő mérés 

előkészítése: 

-KIR jelentés: 

adategyeztetés 

 

 

-Felmérés-vezetők képzése 

-Szervezési feladatok 

(terem, szülői tájékoztatás, 

helyettesítési rend ) 

 

Interneten az adatok 

egyeztetése, megbeszélés 

 

intézményi 

koordinátor 

 

november-

december 

 

 

 

május 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvek, 

jelenléti ívek 

igazgató 

Mérés lebonyolítása Kérdőív, feladatlapok, 

online adatrögzítés 

szaktanárok, 

felmérésvezetők, 

intézményi 

koordinátor 

május jegyzőkönyvek, 

feladatlapok, 

online felület 

igazgató 

 

 


