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AZ INTÉZKEDÉSI TERV TARTALMI ELEMEI 

I. Eljárásrend 

II. Helyzetelemzés 

III. Célmeghatározás 

IV. Megvalósítási terv 

 

I. ELJÁRÁSREND 

 
Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni a 

vonatkozó eljárási szabályok, felelősök, határidők megjelölésével. 

Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. 

Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni (azokban az esetekben, ahol ez 

értelmezhető). 

Az intézkedési tervet a vezető készíti, a nevelőtestület, mint érintett véleményezi, és a fenntartó hagyja jóvá. 

Az ellenőrzési pontok és a felelős személyek megnevezése alapvető elvárás. 

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről a fenntartónak történő beszámolásért az intézmény vezetője a 

felelős. 

A középiskolák tájékozódás céljából ismerjék meg a beiratkozó tanulók addigi OKM eredményeit. Ennek módjáról jelenleg nincs központi 

intézkedés. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79.§ szabályozza az országos pedagógiai mérések rendjét. 

 

Az intézkedési terv minden évben felülvizsgálatra kerül (március-április hónapban). 

Az intézkedési terv rendkívüli felülvizsgálatát az iskola bármely pedagógusa kezdeményezheti a felülvizsgálat okának részletes indoklásával, vagy 

a felülvizsgálat megindításáról az iskola igazgatója dönthet. 
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II.   HELYZETELEMZÉS 

1. Indokoltság 
Az intézkedési terv elkészítését előírja a Nkt. 80. § (1) –ra hivatkozva a tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. § (10) szakasza.  

E szerint „az általános, a középfokú iskola igazgatójának a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség 

mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi adatok alapján, feladatellátási helyenként elemeznie kell az intézmény pedagógiai 

munkáját ”azonosítja az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben határozza meg az intézményi pedagógiai 

munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket.” 

Az elemzés területeit részletesen az Országos tanfelügyelet kézikönyve tartalmazza. (Kiadta az Oktatási Hivatal 2013. november 19-én.) 

 

2. Az abban megadott szempontok alapján végzett elemzés: 
a.  Az intézmény eredményeinek az országos és a hozzá hasonló intézmények átlagadataival való összehasonlítása  

 

1. táblázat: Az intézmény mérési eredményének viszonyítása az országos átlaghoz és a hozzá hasonló intézmények átlagához  

A 
mérés 

éve 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 6. évfolyam - ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Az első viszonyítási csoport 
A második viszonyítási 

csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 
Képzési forma Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

2019 ált. isk. 
1546 

(1454;1627) 
1495 

(1494;1496)  
községi 
ált. isk. 

1450 
(1448;1452)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1446 
(1444;1449)  

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 
  

2018 ált. isk. 
1453 

(1416;1489) 
1499 

(1498;1499)  
községi 
ált. isk. 

1446 
(1444;1449  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1440 
(1438;1442)   

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 

1524 
(1520;1529)  

2017 ált. isk. 
1550 

(1522;1576) 
1497 

(1496;1498)  
községi 
ált. isk. 

1442 
(1439;1444)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1439 
(1436;1441)  

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 

1515 
(1510;1520)  

2016 ált. isk. 
1422 

(1267;1579) 
1486 

(1485;1487)  
községi 
ált. isk. 

1432 
(1430;1434)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1427 
(1424;1430)  

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 

1513 
(1506;1518)  

2015 ált. isk. 
1504 

(1406;1612) 
1497 

(1496;1498)  
községi 
ált. isk. 

1448 
(1447;1451)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1448 
(1445;1450)  

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 

1520 
(1514;1526)  



4 
 

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

A 6. évfolyam matematika képességterületen a 2015-ben és 2016-ban az országos átlag körüli értéken teljesített. Sem az országos, sem a 

viszonyítási csoport eredményétől nem tért el lényegesen. 2017-ben lényegesen javult a telephely eredménye, mert minden 

összehasonlításban szignifikánsan jobban teljesítettek. 2018-as méréskor visszaesett a teljesítmény. Az országos átlagtól szignifikánsan 

gyengébben teljesítettek, de a viszonyítási csoportok teljesítményétől nem tért el lényegesen ez az eredmény. 2019-ben újfent javultak az 

eredmények. Az országos átlaggal azonos szintű a teljesítmény, de a viszonyítási csoportokhoz képeset szignifikánsan jobb. 

 

A 
mérés 

éve 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 8. évfolyam- ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Az első viszonyítási csoport 
A második viszonyítási 

csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 
Képzési forma Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

2019 ált. isk. 
1712 

(1659;1773) 
1624 

(1623;1625)  
községi 
ált. isk. 

1563 
(1561;1565)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1563 
(1559;1566)  

A ref. fenntartású 
isk.-ban 

országosan 
  

 A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 

2019-ben matematika képességterületen a 8. évfolyamosok nagyon jól teljesítettek. Mind az országos átlaghoz, mind a viszonyítási 

csoportok eredményéhez képest szignifikánsan jobban teljesítettek. 

 

 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 10. évfolyam - ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 
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lítás 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

Képzési 
forma 

Eredmény
e 

Össze-
hason-

lítás 

2019 Szakgimn 
1631 

(1581;1699) 
1670 

(1669;1671)  
Szakgim

mn. 
1644 

(1642;1645)  
Kis 

szakgimn. 
1593 

(1586;1599)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

  

2018 Szakgimn 
1548 

(1480;1617) 
1647 

(1646;1648)  
Szakgim

mn. 
1620 

(1618;1621)  
Kis 

szakgimn. 
1560 

(1555;1564)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1681 
(1676;1686)  

2017 Szakgimn 
1587 

(1523;1682) 
1647 

(1646;1648)  
Szakgim

mn. 
1620 

(1618;1622)  
Kis 

szakgimn. 
1554 

(1548;1560)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1686 
(1680;1692)  

2016 Szakköz. 
1607 

(1569;1655) 
1641 

(1640;1642)  Szakköz. 
1625 

(1623;1627)  Kis szakköz. 
1564 

(1560;1568)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1689 
(1681;1696)  

2015 Szakköz. 
1618 

(1503;1709) 
1645 

(1644;1646)  Szakköz. 
1633 

(1631;1634)  Kis szakköz. 
1568 

(1562;1573)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1717 
(1710;1722)  

 

A 10. évfolyam matematika képességterületen 2015-2017 között  az országos átlag szintjén mozgott a telephely teljesítménye. 2018-ban 

volt visszaesés volt tapasztalható, melyet 2019-ben sikerült visszahozni az átlagos szintre. 

 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam - ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 
Össze-
hason-

lítás  
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  

Képzési 
forma 

Eredménye 
Össze-
hason-

lítás  

2019 ált. isk. 
1631 

(1509;1715) 
1499 

(1498;1500)  
községi 
ált. isk. 

1439 
(1437;1442)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1432 
(1430;1435)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
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országosan 

2018 ált. isk. 
1368 

(1231;1478) 
1492 

(1491;1493)  
községi 
ált. isk. 

1429 
(1427;1431)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1421 
(1418;1424)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1525 
(1520;1531)  

2017 ált. isk. 
1559 

(1481;1626) 
1503 

(1502;1505)  
községi 
ált. isk. 

1434 
(1432;1437)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1432 
(1429;1435)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1536 
(1531;1543)  

2016 ált. isk. 
1381 

(1233;1545) 
1494 

(1493;1496)  
községi 
ált. isk. 

1425 
(1423;1427)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1419 
(1417;1422)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1529 
(1522;1535)  

2015 ált. isk. 
1506 

(1375;1629) 
1488 

(1487;1489)  
községi 
ált. isk. 

1424 
(1421;1427)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1423 
(1420;1426)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1529 
(1522;1536)  

 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 6. évfolyam szövegértés képességterületen a 2015-2017 közötti időszakban az országos átlag körüli értéken mozgott a telephely 

képességpont átlaga. 2018-ban visszaesés történt, szignifikánsan gyengébb volt, mint az országos átlag. A viszonyítási csoportokétól viszont 

nem tért el lényegesen. 2019-ben lényeges javulás következett be. A telephelyen a képességpont átlag mind az országostól, mind a 

viszonyítási csoportok átlagától szignifikánsan jobb lett. 

 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam - ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 
Össze-
hason-

lítás  
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  

Képzési 
forma 

Eredménye 
Össze-
hason-

lítás  
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2019 ált. isk. 
1686 

(1581;1814) 
1608 

(1607;1610)  
községi 
ált. isk. 

1542 
(1539;1544)  

közepes 
községek 
ált. isk. 

1538 
(1535;1541)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

  

 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 

 

2019-ben szövegértés képességterületen a 8. évfolyamosok jól teljesítettek. Az országos átlaggal megegyező, de a viszonyítási csoportok 

eredményéhez képest szignifikánsan jobban teljesítettek. 

 

 
A mérés 

éve 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 10. évfolyam - ÁTLAGEREDMÉNY (MEGBÍZHATÓSÁGI-TARTOMÁNNYAL) 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás  

Az első viszonyítási csoport A második viszonyítási csoport 
A református fenntartású 

viszonyítási csoport 

Neve  
Eredmény

e 

Össze-
hason-

lítás  
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  

Képzési 
forma 

Eredménye 
Össze-
hason-

lítás  

2019 Szakgimn 
1682 

(1617;1791) 
1661 

(1660;1662)  
Szakgim

n. 
1632 

(1630;1634)  
kis 

szakgimn. 
1593 

(1587;1601)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

  

2018 Szakgimn 
1601 

(1542;1667) 
1636 

(1636;1637)  
Szakgim

n. 
1607 

(1605;1609)  
kis 

szakgimn. 
1562 

(1554;1566)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1682 
(1676;1687)  

2017 Szakgimn 
1637 

(1565;1705) 
1613 

(1612;1614)  
Szakgim

n. 
1584 

(1582;1586)  
kis 

szakgimn. 
1537 

(1532;1542)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1668 
(1661;1673)  

2016 Szakköz. 
1640 

(1578;1684) 
1610 

(1609;1611)  szakköz. 
1589 

(1588;1591)  
kis 

szakközép. 
1539 

(1534;1544)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1670 
(1663;1675)  
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2015 Szakköz. 
1634 

(1537;1713) 
1601 

(1601;1602)  szakköz. 
1585 

(1584;1587)  
kis 

szakközép. 
1533 

(1528;1537)  

A ref. 
fenntartású 

isk.-ban 
országosan 

1686 
(1680;1689)  

A 10. évfolyam matematika képességterületen a 2015-2019-es mérési időszakban az országos és a szakgimnáziumok szintjén teljesített. 

Átlaguk a kis szakgimnáziumokhoz viszonyítva több évben is szignifikánsan jobb volt, ahogy 2019-ben is. 

 
b. Az alapszintet el nem érők aránya hogyan viszonyul az országos és a hozzá hasonló intézmények adataihoz 

2. táblázat 
2. táblázat: Az alapszintet el nem érők arányának viszonyítása az országos adatokhoz és a hozzá hasonló iskolák adataihoz  

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 6. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

2019 ált. isk. 14,3% 37,4%  
községi 
ált. isk. 

47,8  
országos 

ref. 
  

DT 
egyházk

er. 
  

2018 ált. isk. 
0%+0%+50%= 

50% 

2,0%+11,2%
+24,4%=37,

6% 
 

községi 
ált. isk. 

3,1%+17,0%+29,4%= 
39,5%  

országos 
ref. 

32,8 %  

DT 
egyházk

er. 
36,3 %  

2017 ált. isk. 0%+0%+0%=0% 37,9%  
községi 
ált. isk. 

51,1%  
országos 

ref. 
34,2%  

DT 
egyházk

er. 
35,4%  

2016 ált. isk. 
0%+60%+0%=6

0% 
42,3%  

községi 
ált. isk. 

52,2%  
országos 

ref. 
36,9%  

DT 
egyházk

er. 
42,0%  

2015 ált. isk. 
0%+11,1%+22,

2%=33,3% 
38,2 %  

községi 
ált. isk. 

47,4%  
országos 

ref. 
31,8 %  

DT 
egyházk

er. 
30,2 %  

   A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 
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 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

Az alapszintet el nem érők aránya a 6. évfolyamon, matematika kompetenciaterületen 2015-ben az országos, valamint a községi általános 

iskolák értékétől is lényegesen jobb eredményt mutatott. A 2016-os méréskor a telephelyen nagyon magas volt az alapszintet el nem érők 

aránya. A tanulók 60%-a, és így szignifikánsan gyengébb lett az eredmény, mint az országos átlag és bármelyik viszonyítási csoport átlaga. 

(Megjegyezzük, hogy a FIT jelentés csupán 5 fő tanuló teljesítménye alapján készült.) 2017-ben a telephelyen nem volt alapszint alatt teljesítő 

tanuló, míg 2018-ban a 6 fő tanuló közül 3 fő (50%) az alapszint alatt teljesített. 2019-ben lényeges javulás következett be, mert csak a tanulók 

14,3%-a teljesített az alapszint alatt. 

 

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 8. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

2019 ált. isk. 0% 38,2%  
községi 
ált. isk. 

51,7%  
országos 

ref. 
  

DT 
egyházk

er. 
  

   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 8. évfolyam matematika területen egyetlen tanuló sem teljesített az alapszint alatt. 

 

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

MATEMATIKA 10. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  
Neve Eredménye 

Össze-
hason-
lítás 
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2019 
Szakgim

n. 
25,0% 30,8% 

 
Szakgim

n. 
32,6% 

 
Ország
os ref. 

  

DT 
egyházk

er. 
  

2018 
Szakgim

n. 

0%+5,9%+17,6
%+29,4%= 

52,9% 
36,2% 

 
Szakgim

n. 
39,3% 

 
Ország
os ref. 

27,3% 
 

DT 
egyházk

er. 
18,6% 

 

2017 
Szakgim

n. 
0%+0%+0%+56

,3%=56,3% 
35,5%  

Szakgim
n. 

38,5%  
Ország
os ref. 

26,4%  

DT 
egyházk

er. 
20,5%  

2016 Szakköz. 
0%+0%+5,3%+
26,3%=31,6% 

37,2%  Szakköz 37,8%  
Ország
os ref. 

27,8%  

DT 
egyházk

er. 
21,3%  

2015 Szakköz. 
0%+0%+14,3%
+35,7%=50,0% 

35,3 % 
 

Szakköz 35,4% 
 

Ország
os ref. 

20,1 %  

DT 
egyházk

er. 
13,8 %  

 

Az alapszintet el nem érők aránya a 10. évfolyamon, matematika kompetenciaterületen 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban is lényegesen 

magasabb érték volt, mint az országos átlag és a viszonyítási csoportok átlaga. A 2016-os méréskor lényeges javulás történt, és ez 

megismétlődött a 2019-es méréskor is, hiszen az országos és a viszonyítási csoportok átlagától is szignifikánsan jobban teljesítettek a 

telephelyen. 

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  
Neve Eredménye 

Össze-
hason-
lítás 

2019 ált. isk. 0% 22,7%  
községi 
ált. isk. 

32,9%  
Ország
os ref. 

  
DT 

egyházk
er. 

  

2018 ált. isk. 
0%+16,7%+ 

16,7%=33,4% 
23,4%  

községi 
ált. isk. 

34,3%  
Ország
os ref. 

19,0%  

DT 
egyházk

er. 
17,9%  
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2017 ált. isk. 
0%+0%+11,1%

=11,1% 
23,1%  

községi 
ált. isk. 

34,9%  
Ország
os ref. 

18,3%  

DT 
egyházk

er. 
19,9%  

2016 ált. isk. 
0%+20,0%+40,

0%=60,0% 
22,7%  

községi 
ált. isk. 

36,4%  
ország
os ref. 

21,7%  

DT 
egyházk
erület 

24,1%  

2015 ált. isk. 
0%+11,1%+11,

1%=22,2% 
25,9%  

községi 
ált. isk. 

36,6%  
ország
os ref. 

20,5 %  

DT 
egyházk
erület 

20,8 %  

   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 

 

Az alapszintet el nem érők aránya a 6. évfolyamon, szövegértés kompetenciaterületen a 2015-2019-es időszakban változatos képet mutat. 

2016-ban az országos és a viszonyítási csoportok adataihoz mérten is nagyon magas volt az alapszintet el nem érők aránya, 

2015-ben az országos átlag szintjén mozgott, a viszonyítási csoportokhoz képest pedig rapszodikusan alakult.  2017 nagyon eredményes év volt, 

mert csupán 11,1% volt az alapszintet el nem érő tanulók aránya (1 fő), de 2018-ban újra emelkedett ez az érték és a 6 fő tanuló közül 2 fő nem 

érte el az alapszintet. 2019-ben egyetlen tanuló sem volt, aki ne érte volna el az alapszintet. 

 

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen  

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve  Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve  Eredménye 

Össze-
hason-

lítás  
Neve Eredménye 

Össze-
hason-
lítás 

2019 ált. isk. 11,1% 27,8%  
községi 
ált. isk. 

40,3%  
Ország
os ref. 

  
DT 

egyházk
er. 

  

   A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

 A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 
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 A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték 

 

A 8. évfolyam szövegértés területen csupán a tanulók 11,1%-a (egyetlen tanuló) nem érte el az alapszintet. 

 

A mérés 
éve 

 

Képzési 
forma 

SZÖVEGÉRTÉS 10. évfolyam - ALAPSZINTET EL NEM ÉRŐK ARÁNYA 

A 
telephelyen 

Országos 
Össze-
hason-

lítás 

Viszonyítási csoport A református fenntartású viszonyítási csoport 

Neve Eredménye 
Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 
Neve Eredménye 

Össze-
hason-

lítás 

2019 Szakgimn 12,5% 20,0%  
Szakgim

n. 
18,9%  

Orszá-
gos 
ref. 

  
DT 

egyházk
erület 

  

2018 Szakgimn 
0%+0%+0%+ 
29,4%=29,4% 

23,2%  
Szakgim

n. 
22,0%  

Orszá-
gos 
ref. 

14,3%  

DT 
egyházk
erület 

11,7% 
 

2017 Szakgimn 
0%+0%+0%+12

,5%=12,5% 
26,6%  

Szakgim
n. 

26,7%  

Orszá-
gos 
ref. 

16,1%  

DT 
egyházk
erület 

12,7%  

2016 
Szakkö-
zépisk. 

0%+0%+0%+15
,8%=15,8% 

28,2%  
Szakkö-
zép isk. 

26,0%  

Orszá-
gos 
ref. 

16,5%  

DT 
egyházk
erület 

9,2%  

2015 
Szakkö-
zépisk. 

0%+0%+0%+14
,3%=14,3% 

28,8%  
Szakkö-
zép isk. 

26,7%  

Orszá-
gos 
ref. 

13,5 %  

DT 
egyházk
erület 

8,9 %  

 
Az alapszintet el nem érők aránya a 10. évfolyamon, szövegértés kompetenciaterületen a 2015-2019 között csak 2018-ban volt az országos átlag 

körüli értéken. Más években attól szignifikánsan kedvezőbb arányt mutatott. 
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c. Az iskola családi háttérindexének megjelenése a Telephelyi jelentésben 
3. táblázat 

3. táblázat Megjelenik-e az iskola CSH-indexe a Telephelyi jelentésben? 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

6. évfolyam CSH-index (MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS) 

A 
telephelyen 

Országos 

Viszonyítási csoport Református viszonyítási csoport 

Neve Értéke Neve Értéke Neve Értéke 

2019 ált isk. Nincs adat - - - - - - - 

2018 ált isk. Nincs adat - - - - - - - 

2017 ált isk. Nincs adat  - - - - - - - 

2016 ált isk. Nincs adat - - - - - - - 

2015 ált isk. Nincs adat - - - - - - - 

 

2015-2019 között egyetlen évben sem volt számítható a telephelyi CSH-index, mert minden évben 9 fő alatt volt azon tanulók 

száma, akiknek számítható volt a CSH-indexe. (Ez a kis osztálylétszámokból adódott, melyek már eleve nem érték el a 9 főt.) 

 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

8. évfolyam CSH-index (MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS) 

A 
telephelyen 

Országos 

Viszonyítási csoport Református viszonyítási csoport 

Neve Értéke Neve Értéke Neve Értéke 
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2019 ált isk. Nincs adat - - - - - - - 

 

2019 –ben nem volt számítható a 8. évfolyamon a telephelyi CSH-index, mert csupán 9 fő volt a tanulói létszám. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 óta a CSH-index értékében kétéves periodikus váltakozás figyelhető meg. 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben a telephelyi 

CSH-index az országos átlagtól kis mértékben elmaradt, míg a közbeeső években annál magasabb érték volt. Mivel a 

szakgimnáziumok átlaga minden évben az országos átlag alatt volt, így attól a telephelyi átlag minden második évben tért csak el. 

 

d. Az intézmény szociokulturális hátránykompenzáló hatása 
4. táblázat 

A mérés 
éve 

Képzési 
forma 

10. évfolyam CSH-index (MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS) 

A 
telephelyen 

Országos 

Viszonyítási csoport Református viszonyítási csoport 

Neve Értéke Neve Értéke Neve Értéke 

2019 
Szakgim

n. 
-0,128 

(-0,397;0,238) 
0,019 

(0,010;0,030) 
Szakgimn. 

-0,162 
(-0,170;-0,150) 

Összes ref.  
DT 

egyházkerület 
 

2018 
Szakgim

n. 
0,322 

(-0,190;0,701) 
0,026 

(0,020;0,030) 
Szakgimn. 

-0,135 
(-0,140;-0,130) 

Összes ref. 0,234 
DT 

egyházkerület 
0,483 

2017 
Szakgim

n. 
-0,115 

(-0,548;0,321) 
0,030 

(0,030;0,040) 
Szakgimn. 

-0,154 
 (-0,160;-0,150) 

Összes ref. 0,274 
DT 

egyházkerület 
0,489 

2016 
Szakkö-
zépisk. 

0,377 
(0,074;0,651) 

0,037 
(0,030;0,040) 

Szakközépisk 
-0,096 

(-0,110;-0,090) 
Összes ref. 0,338 

DT 
egyházkerület 

0,622 

2015 
Szakkö-
zépisk. 

-0,095 
(-0,446;0,181) 

0,044 
(0,039;0,050) 

Szakközépisk 
-0,101 

(-0,108;-0,092) 
Összes ref. 0,394 

DT 
egyházkerület 

0,530 
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4. táblázat Eredmények a CSH-index tükrében – Szociokulturális hátránykompenzálás  

MATEMATIKA 6. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 

A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 

2019 ált. isk. - Nincs adat - - 

2018 ált. isk. - Nincs adat - - 

2017 ált. isk. - Nincs adat - - 

2016 ált. isk. - Nincs adat - - 

2015 ált. isk. - Nincs adat - - 

 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása az átlagnál jobb 

 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása az átlagnál rosszabb 

 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása átlagos 
 

Az elmúlt öt évben nem sikerült CSH-indexet számolni, így a matematika területen mutatkozó szociokulturális 

hátránykompenzáló hatás sem volt megállapítható. 

MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 
A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 

2019 ált. isk. - Nincs adat - - 
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 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása az átlagnál jobb 

 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása az átlagnál rosszabb 

 A telephely szociokulturális hátránykompenzáló hatása átlagos 

2019-ben a 9 fős tanulói létszám miatt nem lehetett CSH-indexet számolni, így a matematika területen mutatkozó 

szociokulturális hátránykompenzáló hatás sem volt megállapítható. 

MATEMATIKA 10. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 

A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 

2019 Szakgimn. 1631 (1581;1699) 1639   

2018 Szakgimn. 1548 (1480;1617) 1702   

2017 Szakgimn. 1587 (1523;1682) 1622   

2016 Szakközépiskola 1607 (1569;1655) 1710   

2015 Szakközépiskola 1618 (1503;1709) 1630   

2015-től a szociokulturális hátránykompenzáló hatást rapszodikus képet mutat. Míg 2016-ban és 2018-ban ez elmaradt a CSH-

index alapján elvárttól, addig 2015-ben, 2017-ben és 2019-ben is az elvárt szinten mozgott. (Ez összefügg azzal, hogy 2016-

ban és 2018-ban a telephelyen számított CSH-index lényegesen magasabb érték volt, mint a többi évben.) 

SZÖVEGÉRTÉS 6. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 

A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 



17 
 

2019 ált. isk. - Nincs adat - -- 

2018 ált. isk. - Nincs adat - -- 

2017 ált. isk. - Nincs adat - - 

2016 ált. isk. - Nincs adat - - 

2015 ált. isk. - Nincs adat - - 

Mivel 2015-2019 között egyik évben sem volt számítható a CSH-index, így a szövegértés területen mutatkozó szociokulturális 

hátránykompenzáló hatás sem volt megállapítható. 

SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 

A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 

2019 ált. isk. - Nincs adat - - 

 

2019-ben a 9 fős tanulói létszám miatt nem lehetett CSH-indexet számolni, így a matematika területen mutatkozó 

szociokulturális hátránykompenzáló hatás sem volt megállapítható. 

 

SZÖVEGÉRTÉS 10. ÉVFOLYAM – SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYKOMPENZÁLÁS 

A mérés éve Képzési forma 

A telephely 
tényleges 

eredménye 

Várható eredmény 
a tanulók átlagos 

CSH-indexe 
alapján 

Összehasonlítás 

Országos regresszió 
alapján 

A megfelelő képzési 
forma/településtípus alapján 
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2019 Szakgimn. 1682 (1617;1791) 1634   

2018 Szakgimn. 1601 (1542;1667) 1696   

2017 Szakgimn. 1637 (1565;1705) 1591   

2016 Szakközépisk. 1640 (1578;1684) 1682   

2015 Szakközépisk. 1634 (1537;1713) 1857   

 

2015-2019 között szövegértés területen minden évben átlagos szintű szociokulturális hátránykompenzáló hatást fejtett ki a 

telephely. 

e. Az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatása 
5. és 6. táblázat 

5. táblázat Átlageredmény a tanulók korábbi eredményének tükrében 

MATEMATIKA 8. ÉVFOLYAM – AZ ISKOLA FEJLESZTŐ HATÁSA 

A mérés 
éve 

Képzési forma 
A telephely 

átlageredménye 

Országos regresszió alapján 
A megfelelő képzési forma/településtípus 

alapján 
Várható 

eredménye 
Összehasonlítás 

Várható 
eredmény 

Összehasonlítás 

2019 ált. isk. - Nincs adat* - - ált. isk. 

*Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik eredménnyel. 

Mivel kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezett eredménnyel, így a 8. évfolyamon nem volt számolható az iskola fejlesztő hatása. 
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MATEMATIKA 10. ÉVFOLYAM – AZ ISKOLA FEJLESZTŐ HATÁSA 

A mérés 
éve 

Képzési forma 
A telephely 

átlageredménye 

Országos regresszió alapján 
A megfelelő képzési forma/településtípus 

alapján 
Várható 

eredménye 
Összehasonlítás 

Várható 
eredmény 

Összehasonlítás 

2019 Szakgimn. 1631 (1581;1699) 1616  1612  

2018 Szakgimn. 1548 (1480;1617) 1579  1587  

2017 Szakgimn. 1587 (1523;1682) 1556  1554  

2016 Szakközépiskola 1607 (1569;1655) 1594  1589  

2015 Szakközépiskola - nincs adat* - - - 

*Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik eredménnyel. 

2015-ben 10 fő alatt adódott az előző eredménnyel is rendelkező tanulók létszáma, így ebben az években a telephely nem 

rendelkezett az országos regresszió alapján becsült várható fejlesztési értékekkel. 

2016-201ö közötti években matematika képességterületen a 10. évfolyamon az országos átlaggal és a szakgimnáziumi képzés 

átlagával azonos mértékű fejlesztés történt. 

 

SZÖVEGÉRTÉS 8. ÉVFOLYAM – AZ ISKOLA FEJLESZTŐ HATÁSA 

A mérés 
éve 

Képzési forma 
A telephely 

átlageredménye 

Országos regresszió alapján 
A megfelelő képzési forma/településtípus 

alapján 
Várható 

eredménye 
Összehasonlítás 

Várható 
eredmény 

Összehasonlítás 

2019 ált. isk. - Nincs adat* - - ált. isk. 

*Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik eredménnyel. 
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Mivel kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezett eredménnyel, így a 8. évfolyamon szövegértés területen sem volt számolható az iskola 

fejlesztő hatása. 

 

SZÖVEGÉRTÉS 10. ÉVFOLYAM – AZ ISKOLA FEJLESZTŐ HATÁSA 

A mérés 
éve 

Képzési forma 
A telephely 

átlageredménye 

Országos regresszió alapján 
A megfelelő képzési forma/településtípus 

alapján 
Várható 

eredménye 
Összehasonlítás 

Várható 
eredmény 

Összehasonlítás 

2019 Szakgimn. 1682 (1617;1791) 1634  1632  

2018 Szakgimn. 1601 (1542;1667) 1575  1578  

2017 Szakgimn. 1637 (1565;1705) 1563  1564  

2016 Szakközépiskola 1640 (1578;1684) 1571  1567  

2015 Szakközépiskola - nincs adat* - - - 

*Kevesebb, mint 10 tanuló rendelkezik előző mérési eredménnyel és a fejlesztő hatás mértéke a szövegértés kompetenciaterületen sem 

állapítható meg. 

2015-ben 10 fő alatt adódott az előző eredménnyel is rendelkező tanulók létszáma, így ebben az évben a telephely nem 

rendelkezett az országos regresszió alapján becsült várható fejlesztési értékekkel. 2016-ban szövegértés  képességterületen a 

10. évfolyamon a tanulók előző mérési eredménye alapján elvárttól nagyobb fejlődés mutatkozott. 2017-2019 között 

szövegértés kompetenciaterületen a fejlesztő hatás az országos átlaggal és a szakgimnáziumok átlagával egyezett meg. 
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Az iskola fejlesztő hatása a Komplex fejlődési modell alapján 

6. sz. táblázat Az iskola fejlesztő hatása a Komplex fejlődési modell alapján 

Matematika 8. évfolyam - Az iskola fejlesztő hatása 

A mérés 
éve 

Képzési forma 

Összes tanuló száma 
(világos és sötétkék 

oszlopok száma 
összesen) 

A várható eredmény 
alatt teljesítők aránya 

(a tengely alatti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény alatt teljesítők 

aránya (a tengely alatti 
sötétkék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

A várható eredmény 
fölött teljesítők aránya 

(a tengely feletti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény fölött 

teljesítők aránya (a 
tengely feletti 

sötétkék oszlopok 
száma/összes 

oszlopok száma) 

2019 ált. isk. 9 0/9; 0% 1/9; 11,1% 3/9; 33,3% 5/9; 55,5% 

Az iskola fejlesztő hatása a 8. évfolyamon matematika területen 2019-ben jelentősnek mondható. A tanulók döntő többsége (89%-a) az előző 

mérése alapján elvártnál jobban teljesített. A tanulók felének az eredménye az elvártnál szignifikánsan jobb volt. 

Matematika 10. évfolyam - Az iskola fejlesztő hatása 

A mérés 
éve 

Képzési forma 

Összes tanuló száma 
(világos és sötétkék 

oszlopok száma 
összesen) 

A várható eredmény 
alatt teljesítők aránya 

(a tengely alatti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény alatt teljesítők 

aránya (a tengely alatti 
sötétkék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

A várható eredmény 
fölött teljesítők aránya 

(a tengely feletti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény fölött 

teljesítők aránya (a 
tengely feletti 

sötétkék oszlopok 
száma/összes 

oszlopok száma) 

2019 Szakgimn. 15 4/15; 27% - 6/15; 40% 5/15; 33% 

2018 Szakgimn. 13 4/13; 31% 2/13; 16% 5/13 38% 2/13; 16% 

2017 Szakgimn. 13 4/13; 31% 1/13; 8% 5/13; 38% 2/13; 16% 

2016 Szakközépiskola 18 4/18; 22,2% 1/18 5,5% 9/18; 50% 2/18; 11% 
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2015 Szakközépiskola 8 2/8; 25% 1/8; 12,5% 4/8; 50% 1/8; 12,5% 

 

A komplex fejlődési modell alapján az iskola fejlesztő hatása 10. évfolyamon matematikából 2015-2018 között hasonló képet 

mutat. Van néhány, szignifikánsan az elvárt szint alatt teljesítő tanuló és a tanulók negyedének-harmadának a teljesítménye 

valamelyest elmarad az elvárttól, míg a várható eredmény fölött teljesített a tanulók 40-50%-a és mellettük kb. 15%-nyi volt még 

a szignifikánsan jobban teljesítők aránya. 

2019-ben egyetlen tanuló sem volt akinek teljesítménye nagymértékben elmaradt volna a tőle elvárttól, és emellett még az 

előző évekre jellemző kb. 15%-ról 33%-ra ugrott az elvárttól szignifikánsan jobban teljesítők aránya. 

Szövegértés 8. évfolyam - Az iskola fejlesztő hatása 

A mérés 
éve 

Képzési forma 

Összes tanuló száma 
(világos és sötétkék 

oszlopok száma 
összesen) 

A várható eredmény 
alatt teljesítők aránya 

(a tengely alatti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény alatt teljesítők 

aránya (a tengely alatti 
sötétkék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

A várhatóeredmény 
fölött teljesítők aránya 

(a tengely feletti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény fölött 

teljesítők aránya (a 
tengely feletti 

sötétkék oszlopok 
száma/összes 

oszlopok száma) 

2019 ált. isk. 9 2/9; 22,2% 1/9; 11,1% 2/9; 22,2% 4/9; 44,4% 

 

Az iskola fejlesztő hatása a 8. évfolyamon szövegértés területen 2019-ben jelentősnek mondható. A tanulók nagytöbbsége (67%-a) az előző 

mérése alapján elvártnál jobban teljesített. A tanulók 44%-ának a teljesítménye az elvártnál szignifikánsan jobb volt. 

Szövegértés 10. évfolyam - Az iskola fejlesztő hatása 
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A mérés 
éve 

Képzési forma 

Összes tanuló száma 
(világos és sötétkék 

oszlopok száma 
összesen) 

A várható eredmény 
alatt teljesítők aránya 

(a tengely alatti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény alatt teljesítők 

aránya (a tengely alatti 
sötétkék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

A várhatóeredmény 
fölött teljesítők aránya 

(a tengely feletti 
világoskék oszlopok 

száma/összes 
oszlopok száma) 

Szignifikánsan a várható 
eredmény fölött 

teljesítők aránya (a 
tengely feletti 

sötétkék oszlopok 
száma/összes 

oszlopok száma) 

2019 Szakgimn. 15 3/15; 20% 1/15; 7% 8/15; 53% 3/15; 20% 

2018 Szakgimn. 13 4/13; 30,7% 0/13; 0% 8/13; 61,5% 1/13; 7,6% 

2017 Szakgimn. 13 - 1/13; 8% 10/13; 77% 2/13; 15% 

2016 Szakközépisk. 18 3/18; 16,6% - 8/18; 44,4% 6/18; 33,3% 

2015 Szakközépisk. 8 1/8; 12,5% - 6/8; 75% 1/8; 12,5% 

 

A 2015-2019-es időszakban az iskola fejlesztő hatása a komplex fejlődési modell alapján változatos képet mutat. 2015-ben a 

10. évfolyamon szövegértés területen jelentős fejlesztő hatást fejtett ki, ugyanis a tanulók jelentős része az előző mérési 

teljesítményük alapján várható eredmény fölötti szinten teljesített. (75%+12,5%) 

2016-ban ez a fejlesztő hatás még szembetűnőbb volt, mert a tanulók 77,7%-a teljesített előző mérés alapján tőlük elvárt szint 

felett, és a teljes létszám 33,3%-a esetében a teljesítés szignifikánsan jobb volt az elvártnál. 

2017-ben szintén jelentős volt a fejlesztő hatás, mert a tanulók 92%-a került ebbe a kategóriába, míg 2018-ban és 2019-ben a 

70%-uk. 
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A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya és a többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya 

8. táblázat  A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya az iskolában -  MATEMATIKA 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 
képességszint 

Az összes leszakadó 
tanuló  

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 6. - - - - - - - - - 3. - - 

2018 6. - - - - - - - - - 2. - - 

2017 6. - - - - - - - - - 3. - - 

2016 6. - - - - - - - - - 2. - - 

2015 6. - - - - - - 1. 1 11% 3. 1 11% 

            
  9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten elérő jobb eredményt tanulók aránya az iskolában -  MATEMATIKA 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 6. 3. - - - - - - - - - - - 

2018 6. 2. - - - - - - - - - - - 

2017 6. 3. - - - - - - - - - - - 

2016 6. 2. 4. 2 40% - - - - - - 2 40% 

2015 6. 3. - - - - - - - - - - - 

 

A 6. évfolyamon matematikából 2014-2019 között csak elvétve voltak a többiektől leszakadó, vagy kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók. 

2019-ben nem voltak ilyen tanulók. 
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8. Táblázat  A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya az iskolában - SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 
képességszint 

Az összes leszakadó 
tanuló  

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

     

2019 6. - - - - - - 3. 2  5. 2 28,5% 

2018 6. - - - - - - 1. 1 16,6% 3. 1 16,6% 

2017 6. - - - - - - 2. 1 11% 4. 1 11% 

2016 6. - - - - - - - - - 3. - - 

2015 6. - - - - - - 2. 2 22% 4. 2 22% 

             9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya az iskolában -  SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 6. 5. - - - - - - - - - - - 

2018 6. 3. - - - - - - - - - - - 

2017 6. 4. - - - - - - - - - - - 

2016 6. 3. - - - 6. 1 20% - - - 1 20% 

2015 6. 4. - - - - - - - - - - - 

A 6. évfolyamon szövegértés kompetenciaterületen 2014-2019 között inkább leszakadó tanulók fordultak elő, mint a többiektől 

kiemelkedően jobban teljesítők. Számuk a kis osztálylétszámok miatt nem magas, 1-2 fő, de arányuk jelentősebb. 

A képességszint átlag fölött legalább 2 szinttel feljebb teljesítő, tehát kimagaslóan jó eredményt elérő tanulók az utóbbi három 

évben nem voltak. 
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A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 
képességszint 

Az összes leszakadó 
tanuló  

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 8. - - - - - - - - - 5. - - 

            
  9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten elérő jobb eredményt tanulók aránya az iskolában -  MATEMATIKA 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 8. 5. - - - - - - - - - - - 

A 8. évfolyamon matematikából az átlagosan elért 5. szinthez képest nem volt sem leszakadó, sem kifejezetten jobb eredményt elért tanuló 

sem. Mind a 9 tanuló közel azonos szinten teljesített. 

8. Táblázat  A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya az iskolában - SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 

Az összes leszakadó 
tanuló  
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szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

   

képességszint 

  

2019 8. - - - 3. 1 11% - - - 5. 1 11% 

             9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya az iskolában -  SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 8. 5. 7. 1 11% - - - - - - 1 11% 

 

A 8. évfolyamon szövegértés területen 1-1 fő volt (14,3-14,3%), akik az átlagos szinttől lényegen jobban, vagy lényegesen gyengébben 

teljesítettek. 

8. táblázat  A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya az iskolában -  MATEMATIKA 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 
képességszint 

Az összes leszakadó 
tanuló  

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 10. - - - - - - 2. 2 10,5% 4. 2 10,5% 

2018 10. - - - - - - 1. 1 6% 3. 1 6% 

2017 10. - - - - - - 2. 1 6% 4. 1 6% 

2016 10. - - - - - - 2. 2 10% 4. 2 10% 

2015 10. - - - - - - 2. 2 14% 4. 2 14% 
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  9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten elérő jobb eredményt tanulók aránya az iskolában -  MATEMATIKA 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 10. 4. 6. 1 5,2% - - - - - - 1 5,2% 

2018 10. 3. 5. 1 7% 6. 1 7% - - - 2 14% 

2017 10. 4. - - - 7. 1 6% - - - 1 7% 

2016 10. 4. - - - - - - - - - - - 

2015 10. 4. 2. 2 14% - - - - - - 2 14% 

 
A 10. évfolyamon matematika kompetenciaterületen 2014-ben nem volt leszakadó tanuló. 2015-től 2019-ig minden évben előfordult 

1-2 fő ilyen tanuló. 

A képességszint átlag fölött legalább 2 szinttel feljebb teljesítő, tehát kimagaslóan jó eredményt elérő tanuló 2015-ben és a utóbbi 

két évben is volt. 2018-as és a 2019-es méréskor 2-2- fő, akik az osztálylétszám 10,5-14%-át tették ki. 

8. Táblázat  A többiektől kifejezetten leszakadó tanulók aránya az iskolában - SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 4 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

alacsonyabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

alacsonyabb képességszint Az intézmény tanulói 
képességpont-

átlagának megfelelő 
képességszint 

Az összes leszakadó 
tanuló  

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

 a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 10. - - - - - - 3. 2 10,5% 5. 2 10,5% 

2018 10. - - - - - - - - - 4. - - 

2017 10. - - - - - - 3. 2 12% 5. 2 12% 

2016 10. - - - - - - 3. 3 15% 5. 3 15% 
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2015 10. - - - - - - 3. 1 7% 5. 1 7% 

             9. táblázat  A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elérő tanulók aránya az iskolában -  SZÖVEGÉRTÉS 

A 
mérés 

éve 
Évfolyam 

Az intézmény 
tanulói 

képességpont
-átlagának 
megfelelő 

képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 2 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag 
szintjénél minimum 3 szinttel 

magasabb képességszint 

A tanulói képességpont-átlag szintjénél 
minimum 4 szinttel magasabb 

képességszint 

Az összes jól teljesítő 
tanuló 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

szintjének 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
száma 

a szinten 
teljesítő 
tanulók 
aránya 

száma aránya 

2019 10. 5. 7. 1 5,2% - - - - - - 1 5,2% 

2018 10. 4. 6. 1 7% 7.  1 7% - - - 2 14% 

2017 10. 5. 7. 1 6% - - - - - - 1 6% 

2016 10. 5. - - - - - - - - - - - 

2015 10. 5. - - - - - - - - - - - 

  
A 10. évfolyamon szövegértés kompetenciaterületen az elmúlt 5 évben 2018 kivételével minden évben volt 1-2 fő leszakadó tanuló. 

A képességszint átlag fölött legalább 2 szinttel feljebb teljesítő, tehát kimagaslóan jó eredményt elérő tanulók 2017-től minden 

évben fordultak elő. 

Összegzés: 

A 6. évfolyam teljesítménye mind matematika, mint szövegértés kompetenciaterülten jelentősen javult az előző évekhez képest. 

Szövegértés területen mind az országos átlag, mind a viszonyítási csoportok átlagától szignifikánsan jobb lett, míg matematika 

területen az országos átlag szintjén teljesített, úgy hogy a viszonyítási csoportok eredményétől lényegesen jobb eredményt ért el. 

A telephelyen most első ízben volt 8. évfolyamon mérés. Matematika mérési területen mind az országos, mind a viszonyítási 

csoportok átlagától szignifikánsan jobban teljesítettek. Szövegértés területen az országos átlaggal megegyezően és a viszonyítási 

csoportok eredményétől szignifikánsan jobban teljesítettek. 

8.évfolyamon a fejlesztő hatás mindkét mérési területen jelentős volt. Matematika területen a tanulók fele szignifikánsan jobban 

teljesített, mint ami az előző mérési eredménye alapján tőle elvárható volt. 

A tanulók kis létszáma miatt sem 6. sem 8. évfolyamon nem volt számolható a CSH-index. Így ezeken az évfolyamokon az 

eredményeket nem lehetett a CSH-index tükrében megvizsgálni. 

A 10. évfolyam mindkét területen átlagos szinten teljesített. Eredményeik az előző éviekhez képest nem változtak számottevően. 
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A 10. évfolyamon lehetett CSH-indexet számolni. Az évfolyamon teljesítménye mindkét területen a CSH-index szerint elvárt szintű 

volt. Az iskola fejlesztő hatása szintén az elvárt szerint alakult a 10. évfolyamon. 

A „Komplex fejlődési modell alapján” elvégzett elemzés azt mutatta, hogy a tanulók döntő többsége az előző mérési eredménye 

alapján elvártnál jobban vagy akár lényegesen jobban teljesített, vagyis az átlagosnál jobban fejlődött. Ez a 10. évfolyamon nagyobb 

mértékben volt jellemző. 

 

Az előző évi intézkedési terv értékelése 

Kitűzött cél volt: 

A mérési eredmények javítása. Amelyik évfolyamon a létszám engedi - CSH-index számíthatóságának biztosítása 

 

A célok teljesülése: 

7.évfolyamon szövegértés területen sikerült a 2018-as eredményeken javítani. 

Az alacsony tanulói létszám miatt továbbra sem lehetett CSH-indexet számolni a 6. és a 8. évfolyamon. 
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III. Célmeghatározás 

1. A tanulói összetétel jellemzői 

Neszmély, 1500 fős község Észak- Dunántúlon a Dunánál, Tata közelében. A lakosok többsége a környező, 20-60 km-re lévő ipari 

üzemekben dolgozik, naponta 1-2 órát ingázik, így a gyerekekre fordított idejük is ennyivel kevesebb. A családokban átlagosan két 

gyermek van, ritka a nagycsalád. A szülői értekezletekre, fogadóórákra a szülők 20-50 %-a jár el, ami az érdeklődésüket tükrözi. Az 

általános iskolai tanulók 25-30%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ami jól mutatja a helyi családok nehéz 

anyagi helyzetét. 

A gyerekek átlagos képességűek, zömében fegyelmezettek, de kevés kötelességtudattal rendelkeznek. Tartós, kitartó tanulásra 

csak kevesen hajlandóak. Csak következetes szigorú munkával tudjuk őket késztetni, akkor sem teljes sikerrel. 

Célunk ezeket a gyerekeket minél jobban a kompetenciamérésre felkészíteni, kompetenciáik sokoldalú minden tantárgyra kiterjedő 

fejlesztése. 

6. évfolyam 2015 2016 2017 2018 2019 

Tanulói létszám 10 7 9 6 8 

SNI tanulók száma 0 2 0 0 1 

BTMN 1 2 0 2 1 

HHH tanulók száma 0 0 0 0 0 

Évismétlő tanulók száma az évfolyamon 0 0 0 0 0 

Előző tanév végén kitűnő tanulók száma az 

évfolyamon 
0 0 0 0 0 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

matematikából 
3,63 2,78 3,00 3,5 4,1 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

magyar nyelv- és irodalomból 
3,75 3,27 3,14 3,15 3,83 
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8. évfolyam 2019 

Tanulói létszám 9 

SNI tanulók száma 0 

BTMN 0 

HHH tanulók száma 0 

Évismétlő tanulók száma az évfolyamon 0 

Előző tanév végén kitűnő tanulók száma az 

évfolyamon 
0 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

matematikából 
4,0 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

magyar nyelv- és irodalomból 
2,92 

 

10. évfolyam 2015 2016 2017 2018 2019 

Tanulói létszám 16 21 19 20 23 

SNI tanulók száma 1 2 2 2 4 

BTMN 2 0 1 5 3 

HHH tanulók száma 2 0 0 0 0 

Évismétlő tanulók száma az évfolyamon 0 1 0 0 1 

Előző tanév végén kitűnő tanulók száma az 

évfolyamon 
0 0 0 0 0 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

matematikából 
2,11 2,23 2,48 2,79 2,83 

Az évfolyam előző év végi tanulmányi átlaga 

magyar nyelv- és irodalomból 
2,95 2,90 3,62 3,50 2,85 

3. SWOT analízis 
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Erősségek 

 az iskola vezetése maximálisan elkötelezett az OKM iránt 

 a tantestület maximálisan elkötelezett az OMK iránt 

 az alsó és felső tagozat együttműködése megfelelő 

 a pedagógiai programunk nagy hangsúlyt fektet a 

kompetenciafejlesztésre 

Gyengeségek 

 egyes feladattípusok nehezen értelmezhetőek a tanulók 

számára 

 a gyenge alapkészségek megnehezítik a feladatok 

elvégzését 

 a szülők kevéssé működnek együtt az iskolával 

 a tanulók általános motivációja alacsony szintű 

Lehetőségek 

 

 a mérési- értékelési csoport fejlesztése 

 a differenciált munkamódszerek tudatosabb alkalmazása már 

az alsó tagozaton is 

 fejlesztő pedagógus illetve pedagógiai asszisztens támogatása 

az alapkészségek fejlesztésében 

Veszélyek 

 

 a technikai eszközök kiszorítják az olvasást 

 közönyös szülői háttér 

 túlterhelt pedagógusok 

 a túl sok adminisztráció az érdemi munka rovására megy 

 az alacsony tanulói létszám miatt nem lehet CSH-indexet 

számolni 

 

 

2. A céljaink meghatározása 

 

Céljaink rövid távon (egy éven belül) 
A mérési eredmények javítása. Amelyik évfolyamon a létszám engedi - CSH-index számíthatóságának biztosítása 

 
Céljaink hosszabb távon (két-három éven belül) 
A mérési eredmények stabil – legalább országos átlagszinten - tartása 

 

IV. Megvalósítási terv 

Feltárt probléma A mérési eredményeket csak 6. évfolyam szövegértés területen sikerült javítani 

Elérendő cél - A mérési eredmények javítása 

Belső tényezők 

Külső tényezők 
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- Amelyik évfolyamon a létszám engedi - CSH-index számíthatóságának biztosítása 

- A Komplex fejlődési modell alapján tapasztalt fejlesztési hatás megőrzése 

Beavatkozások  

Időszak Feladat Felelős Határidő Partner/ 

Erőforrás 

2020. szept. A kompetencia fejlesztésével, kompetenciamérésekkel kapcsolatos 

legújabb kutatási eredmények nyomon követése, folyamatos 

tájékozódás, tájékoztatás 

mérési-értékelési 

szakmai vezető 

  

2020. 

szeptembertől 

folyamatos 

A leszakadó tanulók egyéni fejlesztési tervének felülvizsgálata, a 

fejlesztés beindítása 

osztályfőnök  szaktanárok, 

fejlesztő pedagógus, 

iskolapszichológus, 

EGYMI 

munkatársak 

2020. 

szeptembertől 

folyamatos 

A kiemelkedő eredményt elérő (tehetséges) tanulók egyéni fejlesztési 

tervének felülvizsgálata, a tehetségfejlesztés elkezdése 

osztályfőnök  szaktanárok, 

fejlesztő pedagógus, 

iskolapszichológus 

2020. 

szeptemberétől 

folyamatos 

Módszertani változtatások bevezetése: 

Pl: Differenciált oktatás, kooperatív tanulásszervezés, 

Tevékenykedtetésen, játékokon alapuló módszertani eszközök 

alkalmazása, szövegértés gyakorlása, logikai készségek fejlesztése 

tanórákba beépítve 

ig. h  munkaközösség-

vezetők, szaktanárok 

2020.  

szeptemberétől 

folyamatos 

Olvasás, szövegértési és matematikai- logikai kompetenciák fokozott 

fejlesztése 

  alsós tanítók 

2020. 

szeptemberétől 

folyamatos 

IKT eszközök, tantárgyi fejlesztő programok használata  ig. h.  munkaközösség-

vezetők, szaktanárok 

2020. 

októbertől 

folyamatos 

Tanórákon, az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan a tanulók 

feladatokat oldanak meg a korábbi évek feladatai közül. Elérhető 

adatbankok: 
http://www.ementor.hu/?q=node/83 
A tantárgyi fejlesztő feladatok megoldása interneten elérhető:  

pedagógusok   
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http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/feladatsorok 

2020. 

októbertől 

folyamatos 

Csoportos foglalkozások beindítása az iskolában 

kompetencia fejlesztés területén 

 Délutáni foglalkozások gyakorlásra szánt időkeretének 

bővítése 

 Új, kreatív, problémamegoldó, modellalkotó illetve 

hasonló jellegű tevékenységek, játékok beépítése az 

iskolai foglalkozások rendjébe 

 Tesztmegoldási stratégiák tanítása a tanulókkal 

igazgató 

(heti 

munkaidőkeretben 

kiadja) 

  

2020. 

októbertől 

folyamatos 

Szakmai megbeszélések, a foglalkozások eredményének elemzése ig. h  munkaközösség-

vezetők, 

szaktanárok 

2020. 

november 

Adatszolgáltatás az OKM méréshez igazgató  Ig. h. OKM 

telephelyi 

koordinátor 

2021.március A nevelőtestület tájékoztatása az Országos Kompetenciamérés 

tartalmáról, az eredmények elemzésének és értékelésének módjáról 

igazgató   

2021. március Felelős személyek megbízása, vagy a megbízás meghosszabbítása 

 OKM telephelyi koordinátor  

 mérési-értékelési szakmai vezető 

 mérési-értékelési csoport 

igazgató  ig.h. 

2021. március Az aktuális évi OKM eredmények elemzése mérési-értékelési 

szakmai vezető, 

szakmai 

munkaközösségek 

  

2021. március A Pedagógus Beiskolázási tervnek szükség szerinti módosítása, 

továbbképzési alkalmak igénylése 

igazgató  munkaközössé-

vezetők 

2021. március 

április 

Az elemzés eredményeinek megbeszélése a nevelőtestület tagjaival, 

ötletbörze az intézkedési terv felülvizsgálatához 

igazgató  nevelőtestület, ig. h., 

mérés-értékelési 

csoport 

2021. március Utógondozás kidolgozása 

 Az eredmények publikálása:  

mérési-értékelési 

szakmai vezető 

2021. 

május  
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 Szülői tájékoztató: honlapon 

9Iskolai szinten: tantestületi értekezlet alkalmával 

 Osztályszinten: szülői értekezlet, 

 Tanulói szinten, Egyéni azonosító alapján, 

matematika óra, vagy osztályfőnöki óra 

 Fenntartó tájékoztatása 

2021. március Leszakadó tanulók beazonosítása, egyéni fejlesztési terv készítése osztályfőnök  mérés- értékelési 

csoport, szaktanárok, 

fejlesztő pedagógus, 

iskolapszichológus 

2021. március Kiemelkedő eredményt elérő (tehetséges) tanulók beazonosítása, 

egyéni fejlesztési terv készítése tehetséggondozás céljából 

osztályfőnök  mérés-értékelési 

csoport, szaktanárok, 

fejlesztő pedagógus, 

iskolapszichológus 

2021. ápr.-máj. Az Intézkedési terv éves felülvizsgálata, módosítása 

 

igazgató   

2021. május OKM dokumentumok átvétele, tárolása az intézményben 

 

igazgató 2021. 

május  

 

2021. május A 2021. évi OKM mérés telephelyi koordinálása 

 megküldött dokumentumok, adatok ellenőrzése 

 mérés napjának pontos teendőit megtervezi, 

megszervezi az útmutató szerint 

 egyeztetés a vezetővel, a bevont kollégákkal 

 dokumentumok begyűjtése, csomagolása, átadásra 

történő teljes körű előkészítése 

 Tanulói kérdőív ismertetése osztályfőnöki órán, szülői 

értekezlet alkalmával, levélben, honlapon  

 Tanulói kérdőív visszahozásának motiválása 

 Tanulók motiválása a teszt megírásához 

telephelyi 

koordinátor  

 

 

 

 

osztályfőnökök 

pedagógusok 

2021. 

május  

 

 Az OKM teszt írás napján optimális körülmények biztosítása a 

szabályok szerint 

telephelyi 

koordinátor  
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 Szülők bevonása, érdekeltté tétele a Tanulói kérdőív 

kitöltésében 

igazgató 

2021. június Intézkedési terv nevelőtestület véleményezése igazgató  nevelőtestület 

2021. június Intézkedési terv megküldése a fenntartónak igazgató   

 


