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FIGYELEM! Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a 2016/2017. tanévtől a képzési formák elnevezései
megváltoztak. A jelentésben a hatályos köznevelési törvényben felsorolt képzési formák megnevezései
szerepelnek: a korábbi szakközépiskola szakgimnáziumként, a korábbi szakiskola szakközépiskolaként,
a korábbi speciális szakiskola szakiskolaként került feltüntetésre.

Összefoglalás

A telephely létszámadatai

Évfolyam Képzési forma

Tanulók száma

Összesen A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezők

A 2015-ös
eredménnyel is

rendelkezők

6. Általános iskola 20 15 12 -

8. Általános iskola 30 24 23 22

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2015-ös
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények

Mérési terület Évfolyam
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

A
telephelyen

Országos
Az első viszonyítási

csoport
A második viszonyítási

csoport

Neve Eredménye Neve Eredménye

Matematika

6. ált. isk.
1626

(1503;1766)
1497

(1496;1498)
Községi
ált. isk.

1442
(1439;1444)

Kis
községek

ált. isk.

1430
(1424;1434)

8. ált. isk.
1734

(1663;1795)
1612

(1611;1613)
Községi
ált. isk.

1543
(1540;1545)

Kis
községek

ált. isk.

1535
(1528;1540)

Szövegértés

6. ált. isk.
1458

(1353;1581)
1503

(1502;1505)
Községi
ált. isk.

1434
(1432;1437)

Kis
községek

ált. isk.

1408
(1402;1412)

8. ált. isk.
1607

(1534;1683)
1571

(1570;1572)
Községi
ált. isk.

1503
(1500;1505)

Kis
községek

ált. isk.

1493
(1487;1498)

A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől

A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték

A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál
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A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület Évfolyam Képzési forma

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus

telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

Szövegértés
6. ált. isk. - -

8. ált. isk.

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál

A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben

Mérési terület Évf.
Képzési
forma

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)

2017 2016 2015 2014 2013

Matematika

6. ált. isk.
1626

(1503;1766)
1484

(1367;1570)
1586

(1514;1646)
1394

(1335;1457)
1476

(1395;1532)

8. ált. isk.
1734

(1663;1795)
1542

(1472;1634)
1687

(1621;1733)
1568

(1495;1670)
1546

(1441;1666)

Szövegértés

6. ált. isk.
1458

(1353;1581)
1431

(1318;1529)
1480

(1419;1538)
1306

(1223;1385)
1394

(1330;1447)

8. ált. isk.
1607

(1534;1683)
1450

(1377;1542)
1494

(1445;1550)
1426

(1347;1522)
1410

(1314;1518)

A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb

A telephely 2017. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől

A 2017. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő
képzési

típusban/település-
típusban

Matematika
6. ált. isk. 3. képességszint 33,4 37,9 50,1

8. ált. isk. 4. képességszint 16,7 41,7 55,8

Szövegértés
6. ált. isk. 3. képességszint 40,0 23,0 34,9

8. ált. isk. 4. képességszint 29,1 33,6 46,9

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya*

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%)

A telephelyen Országosan

A megfelelő
képzési

típusban/település-
típusban

Matematika
6. ált. isk. 2. képességszint 6,7 15,1 22,7

8. ált. isk. 3. képességszint 4,2 19,5 29,8

Szövegértés
6. ált. isk. 2. képességszint 26,7 8,0 13,6

8. ált. isk. 3. képességszint 8,3 14,1 22,7

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik.
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