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Összefoglalás
Összefoglalás

Az intézmény létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma
Összesen

A jelentésben szereplők

6.

Általános iskola

40

38

8.

Általános iskola

33

29

Átlageredmények
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam
Az intézményben

Országosan

6.

1683 (1629;1734)

1489 (1489;1490)

8.

1491 (1423;1551)

1612 (1611;1613)

6.

1484 (1408;1550)

1472 (1470;1473)

8.

1469 (1393;1529)

1567 (1566;1568)

Matematika

Szövegértés

Az intézmény eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték
Az intézmény eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől
Az intézmény eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték
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Összefoglalás

A telephely létszámadatai
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma

Összesen

A jelentésben
szereplők

CSH-indexszel
rendelkezdők

A 2010-es
eredménnyel is
rendelkezők

6.

Általános iskola

40

38

33

-

8.

Általános iskola

33

29

28

28

Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2010-es
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan.

Átlageredmények
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési
forma

A
telephelyen

Az első viszonyítási
csoport

Országos

Neve

Eredménye

A második viszonyítási
csoport
Neve

Eredménye

6.

ált. isk.

1683
(1629;1734)

Megye1489
székhelyi
(1489;1490)
ált. isk

1532
(1530;1535)

M.székh.
közepes
ált. isk.

1499
(1494;1507)

8.

ált. isk.

1491
(1423;1551)

Megye1612
székhelyi
(1611;1613)
ált. isk

1643
(1640;1646)

M.székh.
közepes
ált. isk.

1590
(1583;1596)

6.

ált. isk.

1484
(1408;1550)

Megye1472
székhelyi
(1470;1473)
ált. isk

1515
(1512;1518)

M.székh.
közepes
ált. isk.

1483
(1478;1492)

8.

ált. isk.

1469
(1393;1529)

Megye1567
székhelyi
(1566;1568)
ált. isk

1601
(1598;1604)

M.székh.
közepes
ált. isk.

1561
(1554;1568)

Matematika

Szövegértés

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 telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

8.

ált. isk.

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

Matematika

Szövegértés

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

________________________________________________________________
Országos kompetenciamérés

2

Komlóstetői Általános Iskola
OM azonosító: 028988
Intézményi jelentés
________________________________________________________________
A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében

Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

Országos regresszió
alapján

A megfelelő képzési
forma/településtípus
telephelyeire illesztett
regresszió alapján

6.

ált. isk.

-

-

8.

ált. isk.

6.

ált. isk.

-

-

8.

ált. isk.

Összefoglalás

A tényleges eredmény a várhatóhoz képest

Matematika

Szövegértés

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)
2012

2011

2010

2009

2008

6.

ált. isk.

1683
(1629;1734)

1583
(1522;1652)

1574
(1510;1627)

1475
(1379;1566)

1508
(1444;1574)

8.

ált. isk.

1491
(1423;1551)

1713
(1643;1769)

1617
(1570;1670)

1562
(1506;1623)

1648
(1585;1714)

6.

ált. isk.

1484
(1408;1550)

1488
(1429;1550)

1436
(1371;1492)

1504
(1433;1582)

1500
(1434;1574)

8.

ált. isk.

1469
(1393;1529)

1606
(1530;1688)

1553
(1502;1604)

1524
(1478;1572)

1635
(1578;1695)

Matematika

Szövegértés

A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb
A telephely 2012. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől
A 2012. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb
* A FIT- jelentésben ez évtől kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért a 2008-2011 évi
átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági tartomány szélesebb a korábbi jelentésekben szereplő 90%-os
megbízhatósági tartománynál.

Az alapszintet el nem érő tanulók aránya
Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%)
Mérési terület

Évfolyam

Képzési forma

A telephelyen

Országosan

A megfelelő
képzési
típusban/településtípusban

Alapszint

6.

ált. isk.

3. képességszint

10,6

39,0

29,8

8.

ált. isk.

4. képességszint

75,8

41,6

34,6

6.

ált. isk.

3. képességszint

23,6

27,7

19,5

8.

ált. isk.

4. képességszint

48,2

34,7

27,0

Matematika

Szövegértés
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