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Összegezve:

• Matematikából a szakgimnáziumi ágazat az országos átlagnak megfelelően

teljesített, a gimnáziumi ágazat eredménye szignifikánsan jobb, mint az országos

átlag. Szövegértésből a szakgimnáziumban az átlag alatt marad a

teljesítmény. Szövegértésből a gimnázium eredménye szignifikánsan magasabb, 

mint az országos átlag.

• A 2018-as eredményhez képest matematikából növekedett az átlag, szövegértésből 

kismértékben csökkent.

• A környező települések iskoláinak eredményét vizsgálva szakgimnáziumban 

matematikából a legjobb eredményt értük el, szövegértésből egy intézmény

eredménye jobb, gimnáziumban matematikából 1, szövegértésből 3 intézmény 

teljesített nálunk jobban, de nincs szignifikáns különbség.

• Az alapszintet el nem érők aránya matematikából mindkét ágazatban,

szövegértésből a gimnáziumban szignifikánsan kevesebb az országos átlagnál, a 

szakgimnáziumban az országos átlagnak megfelelő.



• A hozzáadott pedagógiai érték pozitív.

• A szociokulturális hátránykompenzáló hatás jobb az átlagosnál.

• Az intézmény fejlesztő hatása a várhatótól sem matematikából, sem 

szövegértéből nem különbözik szignifikánsan, matematikából magasabbak az 

értékek a várhatónál , szövegértésből az idén kicsivel az átlagértékek alatt 

maradt a teljesítmény.

• A leszakadók aránya az utolsó négy évet tekintve matematikából rendre 7% 

körüli érték volt, az idén 2,6%,  szövegértésből kis mértékben növekedett az 

arány.

• A jobb eredményt elérők aránya matematikából és szövegértésből is a 2018-as 

eredményhez képest kicsit növekedett.  



Intézkedési tervben foglaltak teljesülése, felülvizsgálata, elfogadása

Megvalósult elemek:

• A mérés-értékelési csoport elvégezte a leszakadó és tehetséges tanulók 

beazonosítását a 2019-es eredmények alapján a jelenlegi 11. évfolyamosoknál, és 

a 2018-es eredmények alapján a jelenlegi 10. évfolyamosoknál

• Eredményeket megkapták a munkaközösségek, szaktanárok és az érintett 

osztályfőnökök

• Felzárkóztató foglalkozások, egyéni fejlesztések fogadóórákon

• Adatszolgáltatás, eredmények elemzése, publikálása

• A 2020-as mérés a veszélyhelyzet miatt elmaradt.

• Az Intézkedési terv éves felülvizsgálata, módosítása megtörtént

• A matematikai-logika és a szövegértési kompetencia fejlesztése más tanórákon, a 

tanév elején elfogadott eljárásrend alapján (részben megvalósult, pozitív változás 

indult el  2020. március 16-ig.)



Természettudományi mérés – 2019.

Jelenlegi 10GA és 11GB osztály vett részt a mérésben






