A 2012/13-es tanév kompetenciamérési eredményeinek elemzése

6. évfolyam

Tanulói létszám: 97 fő, közülük 10 fő SNI tanuló / ők nem írtak, ill. nem szerepeltek a
jelentésben /, 4 BTMN tanuló, a HHH tanulók száma 18 fő.
A jelentésben 83 tanuló szerepel.
84 szülő töltötte ki a családi háttérindexre vonatkozó kérdőívet, 69 főre van családi
háttérindex.
MATEMATIKA
1489 képességpont az átlagunk, az országos (1489 pont), községi (1436 pont) és városi (1470
pont) a kisvárosok (1445 pont) vonatkozásban meghaladja az átlageredményeket. Országos
összehasonlításban 548 iskola írt jobbat és 695 gyengébbet tőlünk. Saját kategóriánkban, a
kisvárosi ált. iskolák körében csupán 29 iskola teljesített nálunk jobban.
1. szint alatt 3 tanuló, 1. szinten 8 fő, 2. szinten 18 tanuló teljesített. A 6. és 7. szinten
teljesítő nem volt.
A 6. évfolyamon a 3. képességszint az alapszint, ez alatt teljesítő tanulók aránya:
A telephelyen

Országosan

A
megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

32,5%

40,0%

44,0%

Iskolánk eredménye az összes telephelyre számított ill. a városi telephelyekre számított
várható értéktől nem különbözik szignifikánsan.
Az előző három év 6. osztályosainak eredményeihez képest nincs szignifikáns változás. Ezt
azért tartjuk jónak, mert a tanulói összetételben egyre több a hátrányosabb helyzetű tanuló.
Viszont az 1. szint alatt és 1. szinten teljesítők száma magasabb a tavalyi és a tavalyelőtti
évihez képest. (1 fő, 4 fő volt, most 11 fő)
Az osztályokon belüli képességeloszlásnál a legjobban teljesítő ”b” osztálynál 1 tanuló nem
érte el a továbbhaladáshoz szükséges alapszintet, de a legjobban teljesítő tanuló is csak az 5.
szinten teljesített. A „c” osztályban 11 tanuló nem érte el a továbbhaladáshoz szükséges
szintet, 9 tanuló érte el a továbbhaladáshoz szükségeset, ez az osztály teljesített
leggyengébben.

SZÖVEGÉRTÉS
1536 képességpont az átlagunk, ez felette van az országos (1497pont) és a városi (1478 pont)
iskolák átlagának. A kis városok 1448 pontot értek el átlagban.
Országosan 279 jobban, 1004 gyengébben teljesítő iskola van, nőtt az előző évhez képest a
velünk azonos szinten teljesítők aránya.
Saját kategóriánkban csupán 6 iskola teljesített jobban, ez jobb az előző évinél, 122
rosszabbul.
A képességeloszlásban a gyengébb tanulók is felülteljesítik az országos átlagot, a legjobb
tanulók 65 kép. ponttal haladják meg az átlag adatokat.
A tanulók kép. szintek szerinti megoszlás: 1. szint alatt teljesítő tanuló nincs, 1. szinten 2 fő
teljesített. A nálunk legjobban teljesítők aránya / 7. szint/ 2 fő, 4,2%, a városi iskolákban
1,0%, országosan ez 1,5%.
A 3. szint alatt teljesítő tanulók aránya:
A telephelyen

Országosan

A
megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

12,0%

25,3%

27,6%

Iskolánk eredménye az összes telephelyre számított ill. a városi telephelyekre számított
várható értéknél is szignifikánsan jobb. (1536, 1483, 1473 képességpont)
Mivel a tanulók az előző években is jó eredményt nyújtottak, így nincs szignifikáns különbség
az előző évi eredményekhez képest.
Az előző 4 évvel összehasonlítva a 2008/2009-es évtől nincs 1. szint alatt teljesítő tanuló. 1.
szinten teljesítő tanuló sem volt eddig, most 2 fő lett. A 2. szinten teljesítők aránya a tavalyi
évben csökkent, az idén újra emelkedett. /9 főről 4 főre, majd 8 fő./ Ez kicsit így csalóka
eredmény, mert a mérésben részt vevők száma is sokkal több.
Szövegértésből is a „b” osztály nyújtott jobb teljesítményt. Az iskolai szinten legjobban
teljesítő tanuló is ebből az osztályból került ki. Minden osztályban volt olyan tanuló, aki nem
érte el a továbbhaladáshoz szükséges 3. képességszintet.

8. évfolyam

Tanulói létszám: 62 fő, közülük 5 fő SNI, ( az ő eredményük nem kerül be az elemzésbe ill.
nem is írta meg)1 BTMN tanuló, a HHH tanulók száma 10 fő.
A jelentésben 54 fő szerepel, közülük 10 tanuló HHH-s
51 szülő töltötte ki a tanulói kérdőívet. 45 főről van családi háttérindex.
A korábbi mérésekkel 51 tanuló eredménye vethető össze.
MATEMATIKA
1662 képességpont a tanulók átlageredménye, ez meghaladja a városi általános iskolák
átlagát. Az országos átlagtól 42 képességponttal teljesítettünk jobban.
Országos összehasonlításban 326 iskola írt jobbat és 1095 gyengébbet. Saját kategóriánkban,
a kis városi iskolák körében 9 iskola teljesített jobban, 125 gyengébben.
Iskolai átlag: 1662 kép. pont
Országos: 1620 kép. pont
Városi:1595 kép. pont
Kis városok: 1570 kép. pont
Képességszintek szerint vizsgálva a tanulók között nem volt 1. szint alatt teljesítő tanuló. Az
1. szinten 2 tanuló teljesített, ez a tanulók 3,7%-a, a városi átlag (6,3%), az országos (1. sz
alatt 1,5%, 1. sz. 5,4%) ez nálunk jobb.
6. szinten teljesített a tanulók 14,8%-a /7fő/ , ez országosan 10,1%, városi iskolák esetében
7,9%. 7. szinten /1 tanuló / 1,9%, városinál (2,0%) és az országosnál(3,0%) gyengébb.
A 8. évfolyamon a 4. képességszint a továbbhaladáshoz szükséges szint. Az alapszintet el
nem érők aránya.
A telephelyen

Országosan

A
megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

27,8%

40,0%

45,2%

Ezen tanulók korábbi eredményével hasonlítva /2011-ben 6. évfolyamosok voltak, 1559 pont
volt az átlageredmény/ megállapítható, hogy várható eredmény 1665 pont, a tényleges pedig
1662 kép. pont. Ez nem szignifikáns különbség, de sajnos nem értük el az elvárhatót.

Várható eredmény a városi általános iskolai telephelyekhez képest (1635 pont) jobb,de nem
szignifikánsan.

SZÖVEGÉRTÉS
Az iskolánk átlaga 1598 kép. pont, az országos (1555 pont) városi (1529 pont) és a kis városi
(1499 pont) átlagnál is magasabb.
Nálunk jobban 267 iskola teljesített jobban országosan, gyengébben 985.
Kis városi összehasonlításban 3 jobb teljesítményű, 130 gyengébb teljesítményű iskola volt.
Iskolánk átlaga: 1598 kép. pont
Országos átlag: 1555 kép. pont
Kis városi átlag: 1499 kép. pont
A legjobban teljesítő tanuló minden csoporthoz képest jobb eredményt ért el, 1989 kép. pont,
a többi csop. 1863 ill. kevesebb kép. pont.
A képességszintek szerint vizsgálva tanulóink között 1. szint alatt, ill. 1. szinten teljesítő
tanuló nem volt. 2 szinten 4 tanuló teljesített.
6. szinten tanulóink 9,3%-a /8 fő/ teljesített, ez országos szinten 11,4%, városi szinten 8,6%
teljesített. 7. szinten a tanulók 7,4%-a teljesített /4fő/ , ez országos szinten 2,5%, városi
szinten 1,6%.
A CSH alapján a várható eredmények a városi általános iskolai telephelyekre vonatkoztatva
szignifikánsan jobbak, az összes telephelyre vonatkoztatva nem különböznek szignifikánsan.
(1598 ill. 1554 k. pont)
Ezen tanulók korábbi /2011-es/ eredményével összehasonlítva a várható eredménye az 1606
kép. pont, a tényleges 1598 kép. pont.

2009-ben 8. osztályos átlaga: 1558 kép. pont
2013-ben 8. osztályos átlag: 1598 kép. pont
A továbbhaladáshoz szükséges 4. képességszintet el nem érők aránya szövegértésből:
A telephelyen

Országosan

A
megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

38,9%

35,8%

41,0%

A telephely eredményei az eddigi mérésekben:
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