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A 2013. ÉVI KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI ÉS EZ ALAPJÁN KÉSZÜLT 

INTÉZKEDÉSI TERV 
Vissaztekintésként láthatók az alábbiakban az elmúlt 4 év kompetencia mérésének 
eredményei. 
 
Az elmúlt 4 év kompetencia méréseinek eredményei (minden esetben szignifikánsan az 
országos átlag felettiek). A táblázat adatai az intézményi eredményeket mutatják (általános 
iskola és gimnázium együtt). 
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 szövegértés 

6. 
évfolyam 1543 1483 1545 1465 1552 1472 1563 1497 

8. 
évfolyam 1655 1583 1667 1577 1644 1567 1627 1555 

10. 
évfolyam 

1721 1620 1733 1617 1720 1603 1769 1620 
        matematika         

6. 
évfolyam 1524 1498 1557 1486 1517 1489 1567 1489 

8. 
évfolyam 1668 1622 1628 1601 1652 1612 1690 1620 

10. 
évfolyam 1695 1613 1732 1635 1787 1632 1760 1640 

 
 
 
Részletes elemzés az elmúlt év (2013) eredményeiről és intézkedési terveink 
 
2013. május végén lezajlottak az Országos Kompetenciamérések iskolánkban a matematika 
eszközhasználat és a szövegértés területeit érintve, mely teszteket 201 tanulónk írta meg. 
Eredményeinket elemezve az alábbiakat állapíthatom meg (az elemzés honlapunkon is 
megtekinthető). 
1.a. A telephelyi vizsgálat alapján az épületünk állaga jó, a felújítások folyamatosan zajlanak 
köszönhetőn Százhalombatta Város Önkormányzatának. 
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Tanulóink képességbeli összetétele átlagos, sőt kissé jobb az országos értékekhez képest. 
Tanulóink figyelme jó, az országos átlaggal megegyező, motivációját viszont alacsonynak 
tartjuk, annak ellenére is, hogy az országos átlag szintjén áll, mind általános iskolában mind 
gimnáziumban. Ez utóbbi mutatót igazoló hatásokat érezzük is néhány éve, ezért próbáljuk 
szakmai módszertanunkat megújítani. Reméljük, erőfeszítéseink hatása már a közeljövőben 
megmutatkozik. 
Továbbtanulási értékeink elégedettségre adhatnak okot mind az általános iskolások, mind a 
gimnazistákat illetően. 
 
1.b. A mérési eredményeink a telephelyi összefoglaló táblázatban az alábbiakat mutatják: a 
mérésben rész vett nyolc osztályunk (6,8,10. évfolyam) mindegyikének az eredménye az 
országos átlag körüli, sőt több esetben magasabbak sőt szignifikánsan magasabbak az értékek! 
Az Intézményi összefoglaló táblázat alapján minden évfolyam (általános iskola és gimnázium 
együtt) értékei magasan az országos átlag felett vannak matematikából és szövegértésből is.  
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032585 
 
2. Az általános iskolai osztályok és a nyolc-, valamint négy évfolyamos gimnáziumi osztályok 
képességmérésének eredményeit részletesen vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg. 
Az osztályokra lebontott hivatalos, részletes eredmények az alábbi oldal megnyitásakor 
tekinthetők meg.  
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032585&th=1 
 
2.a. Az általános iskola 6. évfolyamának ’a’ és ’c’ osztályaiban az eredmények 
matematikából az országos átlag felettiek, szövegértésből pedig az országos érték körüliek, 
úgy hogy mindkét érték konfidencia intervallumon belül van, tehát sem pozitív, sem negatív 
irányban nem tér el szignifikánsan (jelentősen) az országos átlagtól. Ezek az eredmények 
kiemelkedőnek tekinthetők, hiszen a mérésben részt vevő tanulók 20%-a BTMN és integrált 
SNI tanuló, tehát tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, akiket különleges oktatási 
módszerekkel fejlesztenek kollégáim. A két mért osztály átlagos képességei hasonlóak. 
Matematikai eredményünkkel az  ország 369 közepes nagyságú városában működő általános 
iskolák között az 55. helyen vagyunk, szövegértésből pedig a 74. helyen állunk(mindkettő 
esetében kb.az első ötödben) . 
A 8. évfolyamon mind matematika, mind szövegértés tekintetében az értékek az országos 
átlag körül mozognak, jelentős eltérés nincs. Matematikából eredményünkkel az ország 363 
közepes nagyságú városában működő általános iskolák között az 67. helyen vagyunk, 
szövegértésből pedig a 79 helyen (mindkettő esetében kb.az első ötödben). 
Ezekben az osztályokban 6 %-os volt a tanulási nehézségekkel bíró tanulók aránya. 
 
2.b. A nyolc évfolyamos gimnázium 6.b osztályában (2013.) mind matematikából mind 
szövegértésből az országos átlag felett telesítettek a tanulók. Az ország összes (88) nyolc 
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évfolyamos gimnáziumai között matematikából a 13., szövegértésből az 5. helyen állunk ezen 
eredmények tükrében! A pedagógusok hozzáadott értéke az osztályban pozitív, átlag feletti. 
A 8.b osztályban szintén mindkét terület eredménye magasan az országos átlag felett van. Az 
ország összes (88) nyolc évfolyamos gimnáziuma között matematikából a 4. helyen, 
szövegértésből pedig a 24. helyen állunk tanulóink eredményi alapján. 
A Családi Háttérindex mutatói alapján az elvártnál magasabb a tanulók teljesítménye, tehát a 
hozzáadott pedagógiai érték pozitív! 
A 10.b osztályban szintén mindkét mért terület értékei az országos átlag feletti eredményt 
mutattak. Matematikából országosan a 19. helyen állunk, szövegértésből pedig 6. helyen 
diákjaink eredményi alapján! Mindkét tantárgyból a mérések eredményei azt mutatják, hogy 
pedagógusaink munkája következtében a családi háttérmutatók alapján elvárt értékeknél jobb 
eredményeket értek el diákjaink. 
 
2.c. A négy évfolyamos gimnáziumunk 10.a osztályának eredményei is az országos átlag 
körüliek, szignifikánsan nem mutatnak eltérést. A négyosztályos gimnáziumok közül ez az 
osztályunkkal az első harmadban vagyunk míg a szövegértés eredményeink alapján az első 
negyedben. 
 

3. Intézkedési terv  

3.a. Matematika 

Nagyon nagy értéknek tekintjük, hogy a kompetencia mérési eredményeink helytállnak és 
fokozatosan növekednek. Ezeket az eredményeket annak köszönhetjük, hogy e tanév előtt 
több órában tanítottuk 5-6.évfolyamokban a matematikát (nem szakrendszerű órák keretében), 
erős a képességfejlesztő tanulószoba rendszere iskolánkban, fejlesztő órák segítségével az 
összes BTMN és SNI tanuló megkapta a fejlesztést, kéttanáros modell bevezetése, 
korrepetálás minden évfolyamon az elmúlt tanévben. 

Ezeket az eredményeket veszélyeztetve érezzük, és ez később fog megmutatkozni az 
alábbiakkal indokolva feltevésünket: 

1. Óraszám csökkenése 5-6 osztályokban (Nem szakrendszerű rendszer elvonása) 
2. Kevesebb fejlesztő óra biztosítása (1 fejlesztő pedagógus elvonása már az idei 

tanévben) 
3. Korrepetálások részleges ellátása – nincs kapacitásunk – tanár-hiány 
4. Digitális kompetencia fejlesztéséhez hiányzik legalább egy darab terem, benne 32-es 

létszámra számítógéppark, digitális tábla, hogy a sok kompetencia-fejlesztő programot 
megtanítsuk használni a tanulóknak. Nagy segítséget jelentene a BTMN és SNI 
tanulók fejlesztésére is. 
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Ennek tükrében a következő intézkedési tervet javasoljuk: 

1. Osztályok kétpólusúvá váltak (gyengébb és erősebb képességű tanulók vannak egy 
osztályban- ezért több órabontásra lenne szükség matematikából, amit részlegesen 
szeretnénk bevezetni (több pedagógusra lenne szükség) 

2. Értelmi övezet alsó szintjén levő tanulók további fejlesztése – lehetőségeinken belül  
 1 fő fejlesztő pedagógus  szükséges  

3. Matematika órák bontása és a számítástechnika terembe irányítása (pedagógus igény) 
4. 9-10 osztályban főleg a NYEK-en bontás és korrepetálás folytonossága (pedagógus 

igény) 
5. Az órai felkészítést tovább folytatjuk. 
6. Diszkalkuliás tanulók részére a két tanáros modell tovább fejlesztése (pedagógus 

igény) 
 

3.b. Szövegértés 

 

Ezeket az eredményeket a következő tevékenységek, intézkedések tették lehetővé melyeket az 

elmúlt évek során folyamatosan megtartottunk: 

1. a rendszeresség elve a szövegértési feladatok megoldásában (5. osztályban már 

hozzászoknak a szövegekkel kapcsolatos kérdésekhez, feladatokhoz és a 

későbbiekben fokozatosan „nehezítjük” ezeket a feladattípusokat) 

2. az olvasási készségek fejlesztése (hangos olvasás gyakoroltatása) 

3. szóbeli kommunikációs gyakorlatok 

4. a kreatív nyelvhasználat fejlesztése a leíró nyelvtan helyett (órák átcsoportosítása) 

5. differenciálás (osztály- és csoportszinten) 

6. csoportmunka (szempontok alapján dolgoznak a szöveggel) 

7. bontott órák  

8. korrepetálások (tanórán kívül, felzárkóztatás és tehetséggondozás céljából) 

 

Ahhoz, hogy a továbbiakban is tartsuk ezt a szintet, esetleg növeljük az eredményességi 

százalékokat, arra van szükség, hogy a fentiekben felsorolt tevékenységi formák továbbra is 

megvalósulhassanak, a csoportbontások és a korrepetálások a jövő tanévtől is 

megmaradjanak. 
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Százhalombatta, 2014. április 8. 
 
 

Tisztelettel:  
 
 
 

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó 
      igazgató          

 


