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TÖRVÉNYI HÁTTÉR  
 

 2011. évi CXC. törvény 80.§. (1) és 79.§,  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. melléklet,  

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 79.§. (5),  

  14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről.  

 

A Taszári Körzeti Általános Iskola nevelőtestülete a 2018. május 8-án megtartott nevelő-

testületi értekezletén a 2017/2018-as tanév kompetenciamérés eredményét megtár-

gyalta. Az összesített eredmények alapján a 2019/2020-as tanévre intézkedési tervet 

szükséges készíteni az eredmények javítása érdekében.  

 

ELEMZÉS 

 

Átlageredmények 

Mérési terület Évfolyam Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

A 
telephelyen Országos 

Az első viszonyítási cso-
port 

A második viszonyítási cso-
port 

Neve Eredménye Neve Eredménye 

Matematika 

6. ált. isk. 1416 
(1392;1450) 

1499 

(1498;1499) 
Községi 
ált. isk. 

1446 

(1444;1449) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1440 

(1438;1442) 

8. ált. isk. 1601 
(1563;1639) 

1614 

(1613;1616) 
Községi 
ált. isk. 

1548 

(1546;1550) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1544 

(1542;1546) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 1365 
(1325;1423) 

1492 

(1491;1493) 
Községi 
ált. isk. 

1429 

(1427;1431) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1421 

(1418;1424) 

8. ált. isk. 1502 
(1454;1536) 

1602 

(1601;1603) 
Községi 
ált. isk. 

1530 

(1527;1533) 

Közepes 
községek 
ált. isk. 

1526 

(1523;1529) 

  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 matematika eredménye gyengére sikerült. A képességszint szerint a 1. és 4. 

zömmel a 2-3- szint közé kerültek a tanulók. A CSH index szerint a tanulóink az országos 

trend-vonalon vannak. A szövegértés eredménye jelentősen az országos átlag alatt van. A 

községi iskolák átlagától is elmarad. A képességszint szerint a 1- és 5. közé kerültek a ta-

nulók, zömmel a 2-4. szint közé. A CSH index érinti a trend-vonalat.  
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A 8. évfolyam matematika eredménye megközelíti az országos átlagot. A községi általános 

iskolákhoz képest szegnifikánsan nem tér el. A képességszint szerint a 2. és 6. közé kerül-

tek a tanulók, zömmel a 3-4- szint közé. A CSH index szerint a tanulóink az országos trend-

vonalat követik. A szövegértés eredménye az országos átlaghoz képest alacsonyabb, a 

községi iskolák átlagától szignifikánsan nem különbözik. A képességszint szerint a 1- és  

5. közé kerültek a tanulók. Zömmel a 3-4. szint közé kerültek tanulóink. A CSH index érinti 

a trendvonalat. A várható eredményez képest valamivel jobb lett a tanulók eredménye. 

 

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 

 

A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

  A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 
  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 
  A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál 
 
 

A nyolcadik évfolyamosok matematika teljesítménye az elmúlt évek teljesítményéhez 

képest emelkedést mutat. 

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.   
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A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben 

Mérési terület Évf. 
Képzési 
forma 

Átlageredmény (megbízhatósági tartomány) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Matematika 

6. ált. isk. 
1416 

(1392;1450) 
1504 

(1444;1584) 

1415 

(1372;1457) 

1521 

(1464;1577) 

1379 

(1337;1432) 

8. ált. isk. 
1601 

(1563;1639) 
1551 

(1491;1634) 

1512 

(1469;1564) 

1715 

(1659;1763) 

1605 

(1577;1630) 

Szövegértés 

6. ált. isk. 
1365 

(1325;1423) 
1412 

(1339;1481) 

1438 

(1389;1495) 

1493 

(1431;1550) 

1360 

(1293;1450) 

8. ált. isk. 
1502 

(1454;1536) 
1494 

(1421;1579) 

1505 

(1441;1564) 

1592 

(1502;1648) 

1444 

(1372;1526) 

 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 
 A telephely 2018. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott 

év eredményétől 
 A 2018. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 

 
Az alapszintet el nem érő tanulók aránya 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint 

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő kép-

zési 
típusban/telepü-

léstípusban 

Matematika 
6. ált. isk. 3. képességszint 53,8 37,6 49,6 

8. ált. isk. 4. képességszint 42,4 41,6 56,1 

Szövegértés 
6. ált. isk. 3. képességszint 57,7 23,4 34,3 

8. ált. isk. 4. képességszint 39,3 28,9 41,8 

 

A hatodik évfolyamos tanulók körében magas az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya. 
 

A minimum szintet el nem érő tanulók aránya* 

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint 

A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

A telephelyen Országosan 

A megfelelő kép-

zési 
típusban/telepü-

léstípusban 

Matematika 
6. ált. isk. 2. képességszint 11,4 13,2 20,2 

8. ált. isk. 3. képességszint 2,9 18,7 28,5 

Szövegértés 
6. ált. isk. 2. képességszint 11,7 7,4 12,4 

8. ált. isk. 3. képességszint 14,9 11,5 18,8 

* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vo-

natkozik. 

Szövegértésből 10% fölötti azon tanulók aránya, aki minimum szint 

alatt teljesít hatodik és nyolcadik évfolyamon. 
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INTÉZKEDÉSI TERV  
 

Általános célok  

 A kompetenciamérés intézményi eredményeinek ismeretében a gyenge teljesít-

ményt (évfolyamonként és kompetenciaterületenként meghatározott képesség-

szint alatti eredményt) nyújtó tanulók felzárkóztatása mind szövegértésből, mind 

matematikából.  

 A községi általános iskolák rangsorában előbbre kerül. A teljesítménynövekedés 

közvetve befolyásolja a beiskolázási, illetve a középiskolai felvételi mutatóit is.  

 Az iskola a mindennapi életben használható tudást nyújtson.  

 

KONKRÉT CÉLMEGHATÁROZÁS 

 
A tanulókkal kapcsolatos célok:  

1. A 3. szint alatt teljesítő tanulók számának csökkentése  

2. Az országos kompetenciamérésekben többségében jól motivált tanulók vegyenek 

részt  

3. Osztály szintű típushibák, hiányosságok csökkentése, megszűntetése  

4. A tanulók célirányosabb fejlesztése folyamat közbeni belső mérések, az eredmények 

elemzése felhasználásával  

5. Az országos mérések jelentőségére, szerepére fokozottan, nagyobb hangsúllyal fel-

hívni a tanulók, s valamennyi szülő figyelmét  

6. A tanulók legyenek birtokában a lehető leghatékonyabb tanulási technikák gyakor-

lati alkalmazásának  

7. A tanulók rendelkezzenek fejlett önismerettel, önértékeléssel  

 

A pedagógusokkal kapcsolatos célok:  

1. Valamennyi pedagógus rendelkezzen minél magas szintű mérési-értékelési kompe-

tenciákkal  

2. A tanulók aktivitására épülő hatékony tanulás-szervezési eljárások alkalmazásának 

növelése  

3. A kompetenciafejlesztés valamennyi tantárgy tanóráiba tervszerűen, tudatosan 

épüljön be  
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4. Pozitív légkörben zajló, fejlesztő hatású tanórák, melyen biztosított a tanulók önma-

gukhoz mért fejlődése, s annak elismerése.  

5. Rendszeres belső tapasztalatcsere, bevált jó gyakorlatok átadása, hospitálások, 

esetmegbeszélések segítségével megvalósuló jó pedagógiai együttműködés  

6. A témazáró dolgozatok tartalma és követelménye a kompetencia-alapú megközelí-

tést tükrözze  

7. A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok tanórai alkalmazásának növelése 

 

Az iskolavezetéssel kapcsolatos célok:  

1. Teljes körű képünk legyen a fejlesztéshez igénybe vehető humán és tárgyi erőforrások-

ról. Legyenek felelősei az egyes fejlesztési részfolyamatoknak.  

2. Rendszeres ellenőrzéssel, értékeléssel segíteni a hatékony kompetencia fejlesztést.  

3. A kompetenciák bemeneti szintjének megbízható diagnosztizálása.  

4. A kompetenciafejlesztést jól támogató környezet megteremtése  

5. A kompetenciamérések eredményessége terén végzett fejlesztő tevékenység elisme-

rése  

6. A kompetenciamérés eredményeinek széleskörű megismertetése valamennyi érintettel  

 

 
 
MEGVALÓSÍTÁS 

A tanulók azonosítása  

A felsős munkaközösség tagjai az osztályfőnökök segítségével, a mérés jelenléti ívének 

felhasználásával, az osztályonkénti grafikonon azonosítják a gyenge teljesítményt nyújtó 

tanulókat.  

 

Fejlesztés lehetőségei az oktató-nevelő munka során 

Szövegértő képesség fejlesztése 

A szövegértési képesség minden tanulás alapfeltétele, ezért minden tantárgy tanulása 

során fejlesztendő, és fejleszthető is.  

Rendkívüli tudatosságot, széleskörű tanári szerepváltást igényel, hisz felkészít az élet-

hosszig tartó tanulásra. A szövegértés képesség fejlesztése tehát minden tantárgy tan-

óráján folyik. A tervszerűsége, tudatossága további erőfeszítéseket igényel. 
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A problémamegoldó gondolkodásának, matematikai eszköztudásának fejlesztése 

A matematikai eszköztudás, csakúgy, mint a szövegértés fejlesztése az iskola, a tantes-

tület kollektív feladata és felelőssége, ezért valamennyi tantárgy, valamennyi művelt-

ségterület keretében kell, hogy történjen matematikai fejlesztés is. Ez kevésbé tetten 

érhető a mindennapokban. A problémamegoldó gondolkodásának, matematikai esz-

köztudásának fejlesztése tervszerűsége, tudatossága további erőfeszítéseket igényel.  

 

A fejlesztendő területek meghatározása  

 A szaktanárok a tanórai foglalkozások során különös figyelemmel fordulnak a mé-

rés eredménye alapján a megadott képességszinttől elmaradt tanulók felé. Megha-

tározzák, hogy mely tananyag részekből mutatkozik nagyobb lemaradás, majd a 

pótlásra, felzárkóztatásra tanórán kívüli foglalkozások keretében kerülhet sor.  

 Az intézményi jelentés adatainak felhasználásával kijelölik azokat a témaköröket, 

feladattípusokat, amelyek megoldása a tanulók többségének nehézséget jelentett.  

 Ezek gyakoroltatása a továbbtanulás, pályaválasztás előtt elengedhetetlen, mert a 

felvételi pontszámok alakulását a matematika és szövegértés terén nyújtott telje-

sítmény nagymértékben befolyásolja.   

 
Konkrét intézkedések a fejlesztés magvalósítása érdekében 

Tanulókra vonatkozóan 

 Alsó tagozaton megkezdődik a szövegértés, matematikai gondolkodás fejlesztése 

kiemelt területként – felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szervezése 

osztályonként matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kötve 

 Felsőtagozaton felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások szervezése évfo-

lyamonként matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakhoz kötve.  

 8. évfolyamon második félévtől heti egy-egy órában kompetenciafelkészítő foglal-

kozások szervezése a szaktanárok vezetésével (matematika, szövegértés) 

 6. évfolyamon a matematika, magyar irodalom tanmenetekbe tervezve második 

félévtől felkészítés a kompetenciamérésre 

 Évfolyamonkénti tanulószoba szervezése a hatékony ismeret elsajátítás és szak-

szerű segítségnyújtás érdekében 

 Képességszerinti bontás 5-6. évfolyamon (matematika, magyar nyelv és irodalom) 

a tehetséggondozás és a hatékony felzárkóztatás érdekében.  




