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  Országos kompetenciamérés 1 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 034865 

________________________________________________________________
Telephely kódja: 001 Telephelyi jelentés 

 Összefoglalás 

A telephely létszámadatai 

Évfolyam Képzési forma 

 Tanulók száma  

Összesen A jelentésben 
szereplők 

CSH-indexszel 
rendelkezők 

A 2014-es 
eredménnyel is 

rendelkezők 

6. Általános iskola 38 31 17 - 

8. Általános iskola 27 24 17 23 

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2014-es 

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. 1482 
(1389;1580) 

1486 

(1485;1487) 
Budapesti 

ált. isk 
1544 

(1541;1547) 

Budapesti 
közepes 
ált. isk. 

1539 

(1529;1546) 

8. ált. isk. 1545 
(1446;1655) 

1597 

(1596;1598) 
Budapesti 

ált. isk 
1638 

(1634;1640) 

Budapesti 
közepes 
ált. isk. 

1597 

(1589;1605) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 1486 
(1390;1572) 

1494 

(1493;1496) 
Budapesti 

ált. isk 
1565 

(1562;1568) 

Budapesti 
közepes 
ált. isk. 

1547 

(1538;1555) 

8. ált. isk. 1557 
(1475;1650) 

1568 

(1567;1569) 
Budapesti 

ált. isk 
1616 

(1612;1620) 

Budapesti 
közepes 
ált. isk. 

1576 

(1568;1584) 

  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől 
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  Országos kompetenciamérés 2 

  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 

_______________________________________________________________

_ 

  Országos kompetenciamérés 1 

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 034865 

 ________________________________________________________________
Telephely kódja: 001 Telephelyi jelentés 

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. 
- - 
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  Országos kompetenciamérés 3 

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) 

2016 2015 2014 2013 2012 

Matematika 

6. ált. isk. 
1482 

(1389;1580) 
1705 

(1667;1744) 

1568 

(1491;1633) 

1553 

(1512;1605) 

1538 

(1476;1586) 

8. ált. isk. 
1545 

(1446;1655) 
1681 

(1625;1746) 

1681 

(1607;1741) 

1628 

(1580;1682) 

1586 

(1541;1630) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1486 

(1390;1572) 
1614 

(1571;1656) 

1620 

(1570;1667) 

1525 

(1429;1619) 

1539 

(1460;1609) 

8. ált. isk. 
1557 

(1475;1650) 
1644 

(1587;1714) 

1616 

(1557;1686) 

1501 

(1436;1563) 

1570 

(1526;1617) 

 A 2016. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 

 A telephely 2016. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől 

 A 2016. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál 

régebbi átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi 

jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. 

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/településtípusban 

Matematika 

6. ált. isk. 3. 
képességszint 

45,2 40,7 28,7 

8. ált. isk. 4. 
képességszint 

49,9 45,0 36,2 

Szövegértés 

6. ált. isk. 3. 
képességszint 

32,3 25,1 14,0 

8. ált. isk. 4. 
képességszint 

37,5 35,0 25,2 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 

Mérési terület Évfolyam Minimum szint A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 
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  Országos kompetenciamérés 4 

Képzési 
forma 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő képzési 
típusban/településtípusban 

Matematika 

6. ált. isk. 2. 
képességszint 

36,2 17,3 9,0 

8. ált. isk. 3. 
képességszint 

29,3 20,8 13,9 

Szövegértés 

6. ált. isk. 2. 
képességszint 

13,4 9,2 3,8 

8. ált. isk. 3. 
képességszint 

12,7 14,9 8,8 

_______________________________________________________________

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

  Országos kompetenciamérés 

 
_______________________________________________________________________________________ 

FIT-jelentés :: 2016 
Telephelyi jelentés 

6. évfolyam :: Általános iskola 

  

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

  1041 Budapest, Lőrincz utca 35-37. 

  OM azonosító: 034865 

Telephely kódja: 001 
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 Létszámadatok 
A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 6. évfolyamon 

Osztály neve 

   Tanulók száma    

Összesen SNI tanulók Mentesült 
tanulók 

BTMN tanulók HHH tanulók Jelentésre 
jogosult 
tanulók 

A jelentésben 
szereplők 

6.é 23 1 0 6 0 23 20 

6.z 15 1 0 1 0 14 11 

Összesen 38 2 0 7 0 37 31 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 

Osztály neve 
 Tanulók száma  

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet kitöltötte Van CSH-indexe 

6.é 23 20 14 

6.z 14 9 3 

Összesen 37 29 17 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók kétharmadának volt családiháttér-

indexe a telephelyen. 

A sajátos nevelési igényű vagy problémákkal küzdő tanulók adatai 

Sajátos nevelési igény típusa 

Tanulók száma 

SNI/BTMN tanulók Mentesültek a teszt 
megírása alól 

Testi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos tanulók 1 0 

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos vagy autista tanulók 0 0 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének (organikus okra 
visszavezethető vagy vissza nem vezethető) tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók 

1 0 

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 7 0 

Összesen 9 0 

A mentesülő tanulók adatai 
A mentesség oka Tanulók száma 

SNI tanuló 0 

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0 

Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0 

Összesen 0 
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  Országos kompetenciamérés 6 

A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye 

Osztály Szerepel-e a jelentésben? 

Előző év végi matematikajegy  

Összesen       
   - 1 2 3 4 5  

6.é 
Jelentésben szereplők 0 0 5 5 2 8 20 

Jelentésben nem szereplők 0 0 0 0 2 1 3 

6.z 
Jelentésben szereplők 0 0 5 2 3 1 11 

Jelentésben nem szereplők 0 1 1 1 0 0 3 

Összesen 
Jelentésben szereplők 0 0 10 7 5 9 31 

Jelentésben nem szereplők 0 1 1 1 2 1 6 
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  Országos kompetenciamérés 7 

  

  

  

  

Matematika 
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 1a Átlageredmények 
A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

Az Önök eredményei a budapesti általános iskolai A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telephelyek 

eredményeihez viszonyítva teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
Az Önök telephelyén 1482 (1389;1580)   

Országosan 1486 (1485;1487)   

8 évfolyamos gimnáziumokban 1645 (1640;1650)   

Ált. isk. 1479 (1478;1480)   

Községi ált. isk. 1432 (1430;1434)   

Városi ált. isk. 1466 (1464;1468) Budapesti kis ált. isk. 1466 (1454;1480) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1521 (1518;1524) Budapesti közepes ált. isk. 1539 (1529;1546) 

Budapesti ált. isk. 1544 (1541;1547) Budapesti nagy ált. isk. 1549 (1546;1553) 
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 1b A képességeloszlás néhány jellemzője 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is 

tartoznak 

 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 Min. / 5-ös 
perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-
ös perc. 

Az Önök telephelyén 1145 1254 1482 (1389;1580) 1659 1939 

Országosan 1166 1356 1486 (1485;1487) 1616 1804 

Általános iskolákban 1162 1350 1479 (1478;1480) 1608 1794 

Budapesti általános iskolákban 1247 1419 1544 (1541;1547) 1666 1853 

A budapesten közepes általános iskolákban 1221 1408 1539 (1529;1546) 1667 1867 

 1c Képességeloszlás 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a budapesti általános iskolákban és az Önök budapesti 

általános iskolájában 
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 2a Átlageredmény a CSH-index tükrében* 
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
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A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a 

CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés 

alapján várható eredmény tükrében 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

* Csak azok a 

telephelyek 

szerepelnek az 

ábrákon, 

amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-

index, és a CSHindexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

Telephelyük tényleges eredménye 1482 (1389;1580) 

 Várható eredmény az összes - 
telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján 
Várható eredmény a budapesti

 általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes 
alapján 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll 
rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók 

kétharmadának volt családiháttér-indexe a telephelyen. 

Az Önök 
telephelyén 

-  

Országosan -0,017 (-0,020;-0,010) 

Budapesti általános 
iskolákban 

0,582 (0,560;0,590) 
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 4a Az átlageredmény alakulása a 6. 

évfolyamon* 
Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

 

Év Átlag (konf. int.) 
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek 
eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2016 1482 (1389;1580) - 

2015 
1705 (1667;1744)  -223 (-332;-117) 

2014 
1568 (1491;1633)  -87 (-198;39) 

2013 
1553 (1512;1605)  -72 (-163;27) 

2012 
1538 (1476;1586)  -56 (-165;61) 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

  Nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében 

a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. 

 4b A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon 
A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 
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 5a A képességeloszlás néhány jellemzője osztályonként 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban 
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A tanulók képességeloszlása az Önök osztályaiban 
Minimum 25 

percent. 
Medián 75 

percent. 
Maximum 

A(z) 6.é osztályban 1230 1327 1540 1688 1931 

A(z) 6.z osztályban 1145 1214 1254 1563 1939 

 5b A képességeloszlás osztályonként 
A tanulók eredményei az Önök osztályaiban 
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 Országos kompetenciamérés 16 

A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban az előző év végi matematikajegy 

függvényében 

 

 Előző év végi matematikajegy Minimum Medián Maximum 

A(z) 6.é jelű osztály 1 - - - 

 2 1253 1284 1553 

 3 1230 1358 1484 

 4 1527 1564 1601 

 5 1612 1754 1931 

A(z) 6.z jelű osztály 1 - - - 

 2 1145 1212 1306 

 3 1223 1234 1244 

 4 1517 1578 1653 

 5 1939 1939 1939 

  

  

  

5c 
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Szövegértés 



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

________________________________________________________________T

elephely kódja: 001 Általános iskola, 6. évfolyam 

_______________________________________________________________

_ 

 Országos kompetenciamérés 18 

 1a Átlageredmények 

Az Önök telephelyén 1486 (1390;1572)   

Országosan 1494 (1493;1496)   

8 évfolyamos gimnáziumokban 1673 (1669;1677)   

Ált. isk. 1487 (1486;1488)   

Községi ált. isk. 1425 (1423;1427)   

Városi ált. isk. 1475 (1473;1477) Budapesti kis ált. isk. 1473 (1461;1490) 



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

________________________________________________________________T

elephely kódja: 001 Általános iskola, 6. évfolyam 

_______________________________________________________________

_ 

 Országos kompetenciamérés 19 

A 

telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

Az Önök eredményei a budapesti általános iskolai A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben 

telephelyek eredményeihez viszonyítva teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1536 (1533;1539) Budapesti közepes ált. isk. 1547 (1538;1555) 

Budapesti ált. isk. 1565 (1562;1568) Budapesti nagy ált. isk. 1574 (1570;1578) 



 

 

 1b A képességeloszlás néhány jellemzője 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak 

 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 Min. / 5-ös 
perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-
ös perc. 

Az Önök telephelyén 1053 1285 1486 (1390;1572) 1711 1892 

Országosan 1151 1351 1494 (1493;1496) 1643 1817 

Általános iskolákban 1146 1344 1487 (1486;1488) 1632 1808 

Budapesti általános iskolákban 1235 1435 1565 (1562;1568) 1701 1860 

A budapesten közepes általános iskolákban 1204 1407 1547 (1538;1555) 1693 1855 

 1c Képességeloszlás 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a budapesti általános iskolákban és az Önök budapesti 

általános iskolájában 
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  Országos kompetenciamérés 1 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 
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 2a Átlageredmény a CSH-index tükrében* 
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a 

CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés 

alapján várható eredmény tükrében 
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  Országos kompetenciamérés 3 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

* Csak azok a 

telephelyek 

szerepelnek az 

ábrákon, 

amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-

index, és a CSHindexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

 4a Az átlageredmény alakulása a 6. évfolyamon* 
Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

 

Év Átlag (konf. int.) 
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek 
eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2016 1486 (1390;1572) - 

2015 
1614 (1571;1656)  -128 (-237;-30) 

2014 
1620 (1570;1667)  -133 (-237;-32) 

2013 
1525 (1429;1619)  -39 (-158;87) 

2012 
1539 (1460;1609)  -53 (-173;64) 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

Telephelyük tényleges eredménye 1486 (1390;1572) 

 Várható eredmény az összes - 
telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján 

Várható eredmény a budapesti

 általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes 
alapján 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll 
rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók 

kétharmadának volt családiháttér-indexe a telephelyen. 

Az Önök 
telephelyén 

-  

Országosan -0,017 (-0,020;-0,010) 

Budapesti általános 
iskolákban 

0,582 (0,560;0,590) 
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  Nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében 

a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. 

 4b A képességeloszlás alakulása a 6. évfolyamon 
A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 
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 5a A képességeloszlás néhány jellemzője osztályonként 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban 

 

A tanulók képességeloszlása az Önök osztályaiban 
Minimum 25 

percent. 
Medián 75 

percent. 
Maximum 

A(z) 6.é osztályban 1066 1391 1602 1778 1892 

A(z) 6.z osztályban 1053 1201 1346 1554 1687 

 5b A képességeloszlás osztályonként 
A tanulók eredményei az Önök osztályaiban 
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_______________________________________________________________________________________ 



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

 ________________________________________________________________T

elephely kódja: 001 Általános iskola, 8. évfolyam 

_______________________________________________________________

_ 

  Országos kompetenciamérés 8 

FIT-jelentés :: 2016 
Telephelyi jelentés 

8. évfolyam :: Általános iskola 

  

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

  1041 Budapest, Lőrincz utca 35-37. 

  OM azonosító: 034865 

Telephely kódja: 001 

_______________________________________________________________________________________ 

 Létszámadatok 
A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon 

Osztály neve    Tanulók száma    
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Összesen SNI tanulók Mentesült 
tanulók 

BTMN tanulók HHH tanulók Jelentésre 
jogosult 
tanulók 

A jelentésben 
szereplők 

8. é 12 1 0 4 0 11 10 

8.z 15 0 0 1 0 15 14 

Összesen 27 1 0 5 0 26 24 

A korábbi mérésekben eredménnyel rendelkezőkre vonatkozó létszámadatok 

Osztály neve 

Tanulók száma 

Ebben a jelentésben szereplők (előző 
táblázat utolsó oszlopa) 

Ebből a 2014-es mérésben 
eredménnyel rendelkeznek 

8. é 10 9 

8.z 14 14 

Összesen 24 23 

A Tanulói háttérkérdőívre és a családiháttér-indexre vonatkozó létszámadatok 

Osztály neve 
 Tanulók száma  

Jelentésre jogosultak Tanulói kérdőívet kitöltötte Van CSH-indexe 

8. é 11 9 7 

8.z 15 11 10 

Összesen 26 20 17 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók kétharmadának volt családiháttér-

indexe a telephelyen. 

A sajátos nevelési igényű vagy problémákkal küzdő tanulók adatai 

Sajátos nevelési igény típusa 

Tanulók száma 

SNI/BTMN tanulók Mentesültek a teszt 
megírása alól 

Testi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos tanulók 0 0 

Enyhe, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos vagy autista tanulók 0 0 

A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének (organikus okra 
visszavezethető vagy vissza nem vezethető) tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő tanulók 

1 0 

Beilleszkedési, tanulási vagy magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 5 0 

Összesen 6 0 

A mentesülő tanulók adatai 
A mentesség oka Tanulók száma 

SNI tanuló 0 

Ideiglenes sérülés miatt mentesített tanuló 0 
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Nyelvi szempontból mentesíthető tanuló 0 

Összesen 0 

A telephely jelentésre jogosult tanulóinak előző év végi matematikajegye 

Osztály Szerepel-e a jelentésben? 

 Előző év végi 
matematikajegy  

Összesen       
   - 1 2 3 4 5  

8. é 
Jelentésben szereplők 2 0 4 2 0 2 10 

Jelentésben nem szereplők 0 0 1 0 0 0 1 

8.z 
Jelentésben szereplők 0 0 4 7 2 1 14 

Jelentésben nem szereplők 1 0 0 0 0 0 1 

Összesen 
Jelentésben szereplők 2 0 8 9 2 3 24 

Jelentésben nem szereplők 1 0 1 0 0 0 2 
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Matematika 
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 1a Átlageredmények 
A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

Az Önök eredményei a budapesti általános iskolai A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telephelyek 

eredményeihez viszonyítva teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
Az Önök telephelyén 1545 (1446;1655)   

Országosan 1597 (1596;1598)   

8 évfolyamos gimnáziumokban 1748 (1744;1754)   

6 évfolyamos gimnáziumokban 1737 (1732;1741)   

Ált. isk. 1580 (1579;1581)   

Községi ált. isk. 1537 (1534;1539)   

Városi ált. isk. 1569 (1568;1572) Budapesti kis ált. isk. 1524 (1503;1541) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1624 (1620;1627) Budapesti közepes ált. isk. 1597 (1589;1605) 
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Budapesti ált. isk. 1638 (1634;1640) Budapesti nagy ált. isk. 1651 (1646;1654) 

 1b A képességeloszlás néhány jellemzője 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak 

 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 Min. / 5-ös 
perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-
ös perc. 

Az Önök telephelyén 1088 1395 1545 (1446;1655) 1670 2052 

Országosan 1263 1468 1597 (1596;1598) 1731 1915 

Általános iskolákban 1252 1454 1580 (1579;1581) 1710 1890 

Budapesti általános iskolákban 1327 1519 1638 (1634;1640) 1763 1933 

A budapesten közepes általános iskolákban 1250 1474 1597 (1589;1605) 1735 1921 

 1c Képességeloszlás 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a budapesti általános iskolákban és az Önök budapesti 

általános iskolájában 



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

________________________________________________________________
Telephely kódja: 001 Általános iskola, 8. évfolyam 

________________________________________________________________ 

 

A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 2a Átlageredmény a CSH-index tükrében* 
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
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A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a 

CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés 

alapján várható eredmény tükrében 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

* Csak azok a 

telephelyek 

szerepelnek az 

ábrákon, 

amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-

index, és a CSHindexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

Telephelyük tényleges eredménye 1545 (1446;1655) 

 Várható eredmény az összes - 
telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján 
Várható eredmény a budapesti

 általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes 
alapján 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll 
rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók 

kétharmadának volt családiháttér-indexe a telephelyen. 

Az Önök 
telephelyén 

-  

Országosan -0,019 (-0,020;-0,010) 

Budapesti általános 
iskolákban 

0,441 (0,420;0,460) 
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 2b Átlageredmény a tanulók korábbi 

eredményének tükrében* 
A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges 

teljesítménye 

 

A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján 

várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 
Telephelyük 2016-os eredménye 1545 (1446;1655) 

Telephelyük tanulóinak 2014-es átlageredménye 1527 (1450;1607) 

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján 

1615 (a tényleges eredmény ettől 
nem különbözik 
szignifikánsan) 

Várható eredmény a budapesti általános iskolai telephelyekre illesztett 
regressziós egyenes alapján 

1642 (a tényleges eredmény ettől 
nem különbözik 
szignifikánsan) 
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* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel 

korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért 

képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen. 

 3a A tanulók fejlődése a telephelyen 
Fejlődés 2014 és 2016 között - képességpontok 

 

Fejlődés 2014 és 2016 között - képességpont-különbségek 
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A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az 

Önök telephelyén 

 

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 

tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két 

évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a 

hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2016-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak, 

átlagosan milyen eredményt értek el a 2016. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez dokumentumban 

olvashatnak. 

 4a Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon* 
Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

3b 
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Év Átlag (konf. int.) 
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek 
eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2016 1545 (1446;1655) - 

2015 
1681 (1625;1746)  -136 (-264;-14) 

2014 
1681 (1607;1741)  -136 (-267;-5) 

2013 
1628 (1580;1682)  -84 (-202;45) 

2012 
1586 (1541;1630)  -41 (-155;90) 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

  Nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében 

a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. 

 4b A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon 
A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 
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 5a A képességeloszlás néhány jellemzője osztályonként 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban 
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A tanulók képességeloszlása az Önök osztályaiban 
Minimum 25 

percent. 
Medián 75 

percent. 
Maximum 

A(z) 8. é osztályban 1088 1223 1553 1777 2028 

A(z) 8.z osztályban 1191 1477 1563 1601 2052 

 5b A képességeloszlás osztályonként 
A tanulók eredményei az Önök osztályaiban 
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A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy 

függvényében 

A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban az előző év végi matematikajegy 

függvényében 

 

 Előző év végi matematikajegy Minimum Medián Maximum 

A(z) 8. é jelű osztály 1 - - - 

 2 1223 1553 1680 

 3 1383 1580 1777 

 4 - - - 

 5 1895 1961 2028 

A(z) 8.z jelű osztály 1 - - - 

 2 1191 1443 1511 

 3 1294 1579 1727 

 4 1601 1630 1659 

 5 2052 2052 2052 

5c 
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6 a 
A tanulók fejlődése osztályonként 

A(z) 8. é osztály tanulói 

A(z) 8.z osztály tanulói 
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A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

osztályonként* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az 

Önök osztályaiban 

6b 



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

 ________________________________________________________________Te

lephely kódja: 001 Általános iskola, 8. évfolyam 

________________________________________________________________ 

 

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 

tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két 

évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a 

hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2016-ban hasonló osztályba és telephelyre 

jártak, átlagosan milyen eredményt értek el a 2016. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez 

dokumentumban olvashatnak. 
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Szövegértés 
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 1a Átlageredmények 
A telephelyek átlageredményeinek összehasonlítása 

 

Az Önök eredményei a budapesti általános iskolai A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben telephelyek 

eredményeihez viszonyítva teljesítő telephelyek száma és aránya (%) 

 

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya (konfidencia-intervalluma) 
Az Önök telephelyén 1557 (1475;1650)   

Országosan 1568 (1567;1569)   

8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1726;1735)   

6 évfolyamos gimnáziumokban 1725 (1720;1728)   

Ált. isk. 1550 (1548;1551)   

Községi ált. isk. 1499 (1496;1501)   

Városi ált. isk. 1538 (1536;1540) Budapesti kis ált. isk. 1492 (1472;1510) 

Megyeszékhelyi ált. isk. 1602 (1599;1605) Budapesti közepes ált. isk. 1576 (1568;1584) 
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Budapesti ált. isk. 1616 (1612;1620) Budapesti nagy ált. isk. 1630 (1625;1633) 

 1b A képességeloszlás néhány jellemzője 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén és azokban a részpopulációkban, amelyekbe Önök is tartoznak 

 

A tanulók képességeloszlása az egyes részpopulációkban 

 Min. / 5-ös 
perc. 

25-ös perc. Átlag (konf. int.) 75-ös perc. Max. / 95-
ös perc. 

Az Önök telephelyén 1082 1423 1557 (1475;1650) 1714 2028 

Országosan 1227 1429 1568 (1567;1569) 1714 1886 

Általános iskolákban 1217 1414 1550 (1548;1551) 1691 1865 

Budapesti általános iskolákban 1289 1490 1616 (1612;1620) 1752 1907 

A budapesten közepes általános iskolákban 1226 1438 1576 (1568;1584) 1727 1877 

 1c Képességeloszlás 
Az országos eloszlás, valamint a tanulók eredményei a budapesti általános iskolákban és az Önök budapesti 

általános iskolájában 
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása 

 

 2a Átlageredmény a CSH-index tükrében* 
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
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A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a 

CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés 

alapján várható eredmény tükrében 

A CSH-index átlagértéke és az átlag megbízhatósági tartománya 

* Csak azok a 

telephelyek 

szerepelnek az 

ábrákon, 

amelyeken legalább a diákok kétharmadára és legalább tíz tanulóra kiszámítható a CSH-

index, és a CSHindexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák 

képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében. 

Telephelyük tényleges eredménye 1557 (1475;1650) 

 Várható eredmény az összes - 
telephelyre illesztett regressziós 

egyenes alapján 
Várható eredmény a budapesti

 általános iskolai telephelyekre 

illesztett regressziós egyenes 
alapján 

A telephely CSH-indexének számításához nem áll 
rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók 

kétharmadának volt családiháttér-indexe a telephelyen. 

Az Önök 
telephelyén 

-  

Országosan -0,019 (-0,020;-0,010) 

Budapesti általános 
iskolákban 

0,441 (0,420;0,460) 
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 2b Átlageredmény a tanulók korábbi 

eredményének tükrében* 
A telephely tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges 

teljesítménye 

 

A budapesti általános iskolai telephelyek tanulóinak a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján 

várható és tényleges teljesítménye 

 

Telephelyeik eredménye a regressziós becslés alapján várható eredmény tükrében 
Telephelyük 2016-os eredménye 1557 (1475;1650) 

Telephelyük tanulóinak 2014-es átlageredménye 1583 (1526;1645) 

Várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes 
alapján 

1642 (a tényleges eredmény ettől 
nem különbözik 
szignifikánsan) 

Várható eredmény a budapesti általános iskolai telephelyekre illesztett 
regressziós egyenes alapján 

1664 (a tényleges eredmény ennél 
szignifikánsan gyengébb) 
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* Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrán, amelyek esetében legalább a tanulók kétharmada és legalább tíz tanuló megírta a két évvel 

korábbi mérést, és amelyeken a korábbi eredménnyel rendelkező diákok e mérésbeli átlaga beleesik az összes diák e mérésben elért 

képességátlagának konfidenciaintervallumába mindkét területen. 

 3a A tanulók fejlődése a telephelyen 
Fejlődés 2014 és 2016 között - képességpontok 

 

Fejlődés 2014 és 2016 között - képességpont-különbségek 
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A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az 

Önök telephelyén 

 

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 

tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két 

évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a 

hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2016-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak, 

átlagosan milyen eredményt értek el a 2016. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez dokumentumban 

olvashatnak. 

 4a Az átlageredmény alakulása a 8. évfolyamon* 
Az egyes években elért átlageredmények és konfidencia-intervallumaik az Önök telephelyén 

3b 
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Év Átlag (konf. int.) 
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek 
eredményei közötti különbség (konf.int.) 

2016 1557 (1475;1650) - 

2015 
1644 (1587;1714)  -87 (-199;25) 

2014 
1616 (1557;1686)  -59 (-174;58) 

2013 
1501 (1436;1563)  56 (-52;170) 

2012 
1570 (1526;1617)  -13 (-123;98) 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan magasabb 

  Nincs szignifikáns változás a 2016. évi eredményekben 

  A 2016. évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb 

* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2011. évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében 

a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági tartománynál. 

 4b A képességeloszlás alakulása a 8. évfolyamon 
A tanulók eredményei az Önök telephelyén az egyes években (1 kör 1 tanulót jelöl) 
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 5a A képességeloszlás néhány jellemzője osztályonként 
A tanulók képességeloszlása az Önök telephelyén működő osztályokban 
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A tanulók képességeloszlása az Önök osztályaiban 
Minimum 25 

percent. 
Medián 75 

percent. 
Maximum 

A(z) 8. é osztályban 1082 1270 1458 1739 1952 

A(z) 8.z osztályban 1398 1480 1564 1687 2028 

 5b A képességeloszlás osztályonként 
A tanulók eredményei az Önök osztályaiban 
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A tanulók fejlődése osztályonként 

A(z) 8.z osztály tanulói 

6 a 

A(z) 8. é osztály tanulói 
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 Országos kompetenciamérés 43 

A tanulók egyéni fejlődése a komplex fejlődési modell alapján 

osztályonként* 

A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek az 

Önök osztályaiban 

 

Sötétebb színnel jelöltük, ha a tanuló eredménye szignifikánsan különbözik a komplex fejlődési modell alapján várható eredménytől. 
* A komplex fejlődési modellben a tanulók becsült, várható eredményének meghatározásakor a tanuló korábbi eredményei mellett a fejlődést befolyásoló egyéb 

tényezőket is figyelembe veszünk. Ilyenek pl. a szociális, gazdasági és kulturális hátterét mérő jellemzők, a tanuló neme, az osztály és a telephely tanulóinak két 

évvel korábbi átlageredménye, valamint a telephely alapvető jellemzői, mint a képzési forma és a település típusa. A becsült érték tehát azt jelképezi, hogy a 

hasonló családi hátterű, ugyanolyan nemű tanulók, akiknek két évvel korábbi eredménye hasonló volt, emellett 2016-ban hasonló osztályba és telephelyre jártak, 

átlagosan milyen eredményt értek el a 2016. évi felmérésben. A modellről bővebben az Útmutató a telephelyi jelentés ábráinak értelmezéséhez dokumentumban 

olvashatnak. 
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_______________________________________________________________________________________ 

FIT-jelentés :: 2016 
Telephelyi jelentés 

Tanulási környezet 

  

Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola 

  1041 Budapest, Lőrincz utca 35-37. 

  OM azonosító: 034865 Telephely 

kódja: 001 
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_______________________________________________________________________________________ 

A telephely épületének állapota 
A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján az Önök telephelyén az épület közepes 

állagú. 

A Telephelyen folytak részleges felújítási munkálatok az elmúlt tíz évben. 

A telephelyek épületének állaga 

 

Felújítási munkálatok az elmúlt tíz évben 

 

A telephely speciális tantermei 
A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján az Önök telephelyén az épület az alábbi 

speciális tantermek találhatók meg: 

- egyéb szaktanterem 

- számítógépterem 

- könyvtárterem 

- tornaterem 

- fejlesztő tanterem 

1 

2 
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Az egyes speciális tantermek előfordulási aránya az iskolák telephelyein 

 

A tanulók összetétele és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók a 

telephelyeken 

Általános iskola 
A telephely tanulói összetétele alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője 

 

 5-ös perc. 25-ös perc. Konf. int. 
alja 

Konf. int. teteje 75-ös perc. 95-ös perc. 

Országos -11,84 -3,94 -1,14 -0,69 2,86 6,43 

Község -13,02 -6,22 -3,20 -2,58 1,20 4,28 

Város -9,50 -2,20 -0,42 0,26 2,98 5,96 

Megyeszékhely -9,35 -0,18 0,89 2,11 4,89 8,18 

Budapest -6,52 0,22 1,91 3,28 5,30 11,33 

A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index eloszlásának néhány jellemzője 

3 
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 5-ös perc. 25-ös perc. Konf. int. 
alja 

Konf. int. teteje 75-ös perc. 95-ös perc. 

Országos -3,27 -0,40 -0,04 0,12 1,16 1,86 

Község -2,75 -0,63 -0,15 0,02 0,89 1,71 

Város -2,89 -0,19 0,05 0,34 1,20 1,86 

Megyeszékhely -3,97 -0,01 -0,17 0,43 1,43 1,99 

Budapest -6,60 -0,24 -0,39 0,26 1,42 1,94 

Fegyelem, motiváció 

Általános iskola 

A Telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszaik alapján az Önök telephelyén a diákok 

fegyelmére vonatkozó index értéke 3, a motivációra vonatkozó index értéke 5. 

A fegyelemindex megoszlása 

4 
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A motivációindex megoszlása 

 

A különböző képzési formákban tanulók továbbtanulási aránya 

Általános iskolák 

 
 2 

 

 

 

5 
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Jegyzőkönyv, 

mely készült a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 

értekezletén 

 

Helyszín:  Az iskola tanári szobája 

Időpont:  2017. május 29. 16 óra 

Jelen vannak:  a nevelőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Az igazgatónő felkéri a reál és a humán munkaközösség vezetőjét, tartsa meg értékelését a 2016. évi 

kompetencia méréssel kapcsolatban. 

 

Nagyné Takács Ildikó a reál munkaközösség ismerteti a 2016. évi matematika eredményeket. A 

beszámolóban bemutatott ppt a jkv. mellékletét képezi. 

 

Az eredmények elemzését Nyitrai Katalin, a human munkaközösség vezetője folytatja, aki a szövegértési 

eredményeket ismerteti. A ppt. a jkv. mellékletét képezi. 
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Az igazgatónő elmondja, hogy a kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat 

alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, 

amely további fejlődésükhöz nélkülözhetetlen, a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi 

követelmények teljesítésére, hanem életszerű problémák, helyzetek megoldására irányultak.  

A ppt-k bemutatják tanulóink átlageredményét, az eloszlás jellemzőit képességskálán,  valamint a 

képességszinteken. Az eredmények nagy szórást mutatnak, viszont a tavalyi mérésen több tanulónk 

teljesített gyengén, ezért az összesített eredményünk soha nem látott mélyponton van. 

Kéthelyi Lídia elmondja, számára érthetetlen az eredmény, mert nyolcadikos ofő és magyartanárként 

tavaly végigkísérte a gyerekek eredményeit, központi felvételi eredményeit, és azok az átlagosnál jobbak 

voltak. 

Az igazgatónő ismerteti a munkaközösségek által elkészített cselekvési terv javaslat összesítést: 

 

 

Kompetenciamérés intézkedési terv 

Cél: 

A kompetenciamérésen az országos átlag és budapesti átlag feletti eredmények elérése mind 

szövegértésből, mind matematikából.  A szint alatt teljesítő tanulók számának minimalizálása. 

Eredményeink elérését a következő tényezők pozitívan befolyásolták:  

 

1. A családok szociális, gazdasági és kulturális háttere az átlagosnál jobb.  

2. Pszichológiai tényezők:  

 

 a  tanulási igény   

  a tudáshoz kapcsolódó értékek  

  a belső késztetésből vezérelt tanulás 

 motiváció 

 igény a mérés támasztotta megmérettetésen való megfelelésre 

 

Az eredményeket negatívan befolyásolják: 

 

1. A családok szociális, gazdasági és kulturális háttere az átlagosnál gyengébb. 

2. Pszichológiai tényezők: 
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 a tanulási igény alacsony szintje 

 Motiváció (belső) hiánya, külső motiváció eredménytelensége 

 A tanulási zavarral, nehézséggel küzdő gyerekek számára rendkívül nagy kihívás a 

kompetenciamérés feladatainak megoldása rendkívül nagy terjedelem miatt. Gyakran alul 

teljesítenek azért, mert úgy ítélik meg, hogy ők ezt úgysem tudják megoldani.  

 

Intézkedési terv 

A kompetenciamérés eredményessége vagy eredménytelensége nemcsak a magyar és a matematika 

tantárgy sikere vagy sikertelensége. Ezért minden szaktanár kötelessége, hogy saját szaktárgyi óráján, 

valamint a napközi és a tanulószoba tanulási ideje alatt az adott szaktárgyhoz kapcsolódó különböző 

kompetenciákat fejlesztő feladattípusokkal ismertesse meg tanítványait (pl.: grafikonok elemzése 

természettudományos tárgyak esetében, szövegértelmezés, stb.). Ehhez adnak segítséget különböző új 

kiadványok, feladatlapok, interaktív táblára írt fejlesztő programok.  

A gyakorló feladatsorok összeállításánál kiemelt szerepet kapjanak a kompetenciákat és a tehetséget 

fejlesztő feladatok.  

Jelentős mértékben segítik a fejlődést a tanulószobai foglalkozások, korrepetálások, tanulmányi versenyre 

felkészítő foglalkozások. 

Az eredményesség javítása érdekében fontos a megfelelő tankönyvválasztás, mely igazodik a tanulók 

kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a differenciáláshoz, a tanulási zavaros tanulók eredményes 

oktatásához.  

A tehetséggondozás valamennyi területén tanulmányi versenyek részvételére ösztönözzük tanulóinkat.  

Szövegértési feladatok gyakorlásával minden tanórán hangsúlyt fektetünk a szövegértés fejlesztésének 

lehetőségeit. Növeljük az önálló feladatmegoldás és szövegfeldolgozás arányát a tanóra időkeretein belül.  

A munkaközösségek szakmai értekezleteken megbeszélik a tanulók szükséges fejlesztését, 

tehetséggondozását.  

 

Feladatok:  

 

 Állandó szókincsfejlesztés, a mindennapi élet fogalmainak megismerése, aktív szókincsbe 

illesztése.  

  Szövegalkotás a mindennapi élet területeiről.  

 Memóriafejlesztés, memóriajátékok beépítése a tanításba.  

  Koncentrációfejlesztés.  

 Lényegkiemelés, ok – okozati összefüggések gyakorlása.  



Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 034865 Telephelyi jelentés 

________________________________________________________________Te

lephely kódja: 001 Általános iskola, 8. évfolyam 

________________________________________________________________ 

 Országos kompetenciamérés 68 

 Kompetencia alapú oktatást segítő programok használata.  

 A tanmenetekben kötelező elemként jelölni kell az órákat, ahol kiemelten tér vissza peridikusan a 

kompetencia feladatsorok gyakorlása. 

 

Továbbra is célunk és kiemelt feladatunk a mérés során mutatott egyenletes tanulói teljesítményelérése, 

emelése. 

 

Az igazgatónő szavazásra bocsátja az intézkedési terv elfogadását, amit a nevelőtestület egyhangúlag 

támogat. 

 

kmf. 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítették: 

 

……………………………………………        ……………………………………………. 
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2015/2016. NETFIT ÉRTÉKELÉS 
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A NETFIT felmérés a 2015/2016. tanévben második alkalommal valósult meg a köznevelési 

intézményekben. 

A BMI értékek alapján az egészségzóna-arány kedvezőbben alakult, a TZS %-értékek alapján 

az egészségzóna-arány kedvezőtlenebbül alakult, mint az első mérési időszak alkalmával. 

Célzott beavatkozások szükséges, ezeknek a beavatkozásoknak prioritásként kell kezelniük a 

rendszeres testmozgás és testedzés népszerűsítését (amelynek elsődleges színtere a 

mindennapos iskolai testnevelés kell, hogy legyen), továbbá az egészséges és tudatosan 

szabályozott táplálkozási szokások kialakítását. 

A testtömegindex (BMI) eredmények: iskolánk 73 %-a az egészségzónába tartozik, 14%-a 
fejlesztésre szorul és 13 %-a fokozott fejlesztésre. 
 
Testzsírszázalék eredmények: iskolánk 70 %-a az egészségzónába tartozik, 23 %-a 
fejlesztésre szorul és 7 %-a fokozott fejlesztésre. 
 

Ingafutás teszt: iskolánk 55 %-a az egészségzónába tartozik, 24 %-a fejlesztésre szorul és 
21%-a fokozott fejlesztésre szorul. Ezen teszt eredmények javulást mutatnak, ami azt 
feltételezi, hogy jó úton haladunk, továbbra is figyelmet kell, hogy kapjon a jövőbeli 
testnevelésórák hosszú távú tervezésekor, hiszen befolyásolják a gyermek- és felnőttkori 
fizikai, szellemi teljesítőképességet egyaránt. 
 
Ütemezett hasizom teszt: iskolánk 99 %-a az egészségzónába tartozik, csak 1 %-a szorul 
fejlesztésre, ez kiváló eredmény. 
 
Törzsemelés teszt: iskolánk 67 %-a az egészségzónába tartozik, 33%-a fejlesztésre szorul, 
javuló tendencia. Továbbra is hangsúlyos szerepet kell kapnia a gerinc- és törzs stabilitását 
biztosító izmok rendszeres, célzott erősítésének és nyújtásának a gerincvédelmi szempontok 
figyelembevételével.  
 
Kézi szorítóerő mérése: iskolánk 90 %-a az egészségzónába tartozik, csak 10 %-a szorul 
fejlesztésre, ez stabil eredmény. 
 
Ütemezett fekvőtámasz teszt: iskolánk 67 %-a az egészségzónába tartozik, 33 %-a szorul 
fejlesztésre. Saját testsúlyukat elbírják, fejlődésnek indult. 
 
Helyből távolugrás teszt: iskolánk 91 %-a az egészségzónába tartozik, 9 %-a szorul 
fejlesztésre, ez nagyon jó eredmény. 
 
Hajlékonysági teszt: iskolánk 49 %-a tartozik az egészségzónába, 51 %-a szorul fejlesztésre, 
javulás látható, de ennek is kiemelt figyelmet kell biztosítani a továbbiakban. 
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Angol és német nyelv 

 

Iskolai átlag 6. évfolyam:    angol  69%,    német 71 % 

Közepes csoport:   angol  56%    német 58 %     

Haladó csoport:   angol   82%   német  84 % 

 

Iskolai átlag 8. évfolyam:  angol  58 %   német 60 % 

Közepes csoport:  angol  42%   német 44 % 

Haladó csoport:  angol 76%   német 76 % 

 

 

Ez volt a legelső nyelvi mérés, a gyerekek fokozott izgalommal készültek rá. Nagyon komolyan vették a mérést. Az 

eredmények mindegyik csoportban nagy szórást mutatnak. Mindkét évfolyamon a hallás utáni megértést mérő 

feladatokat és az olvasott szöveg értését mérő feladatokat hasonló eredménnyel oldották meg a tanulók. A 

közepes és haladó csoport közötti eltérés hasonló, bár mindegyik csoporton belül nagyok az eltérések. Az 

eredmények nem minden esetben tükrözik a tanulók valódi készségeit. A közepes és haladó csoport 

átlageredménye között mindkét nyelv esetében, mindkét évfolyamon nagy a különbség. A leggyengébb eredmény 

6. évfolyamon 27%, 8. évfolyamon 23 %.  6. évfolyamon mind az angol, mind a német nyelv esetében 80 % feletti 

eredmény született. A haladó csoportban 6. évfolyamon 6 tanuló ért el 100 %-os eredményt. 8. évfolyamon 90 % 

feletti eredménye 7 tanulónak lett. 

Az eredmények javítása érdekében a csoportokon belül is elengedhetetlen a differenciálás. 30 % alatti eredmény 

nem éri el a tovább haladáshoz szükséges, elégséges szintet.  

 

 

 

  

 


