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
megyeszékhelyek és Budapest iskoláinak konfidencia-tartományába.

0,24, ami belefér a városok,



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.
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