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Telephelyi jelentés összesen

Az összesített eredmények alapján szakiskolában nincs, szakközépiskolában van szignifikáns
különbség az előző évek eredményétől.
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Szakiskola – matematika

A telephely átlageredménye igaz, hogy jelentősen az országos átlag alatt van (ebben benne van
minden iskolatípus), viszont a szakiskolákhoz mérten magasabb az átlagpontszám.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a telephely eredménye ténylegesen nem tér el
szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2009-2011 közötti képességpontok magasabbak az országos átlagnál, a képességpontkülönbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes sokkal laposabb, mint az országos
átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók negyede jóval alatta teljesített a
fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók fele magasabb értékeket mutat,
köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2011. évi eredmény és a korábbi évek eredményei között nincs szignifikáns változás.
A tanulók képességeloszlása és az előző évi matematika érdemjegy között nincs korrelatív
összefüggés.
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Szakiskola – Szövegértés

A telephely átlageredménye igaz, hogy jelentősen az országos átlag alatt van (ebben benne van
minden iskolatípus), viszont a szakiskolákhoz mérten magasabb az átlagpontszám.

Szövegértés tekintetében a konfidencia intervallum nem volt megállapítható, mivel a telephely
tanulóinak kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi eredményekkel.
A 2009-2011 közötti képességpontok magasabbak az országos átlagnál, a képességpontkülönbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes nagyobb értékkel bír mint az
országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók negyede alatta teljesített a fejlődési
modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók kétharmada magasabb értékeket mutat,
ennek fele kimagaslóan fejlődött.
A 2011. évi eredmény és a korábbi évek eredményei között nincs szignifikáns változás.

3

Szakközépiskola – matematika

A telephely átlageredménye meghaladja az országos átlagot, és jelentős mértékben magasabb a
szakközépiskolában elért eredménytől.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a telephely eredménye ténylegesen eltér – jobb – a
szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2009-2011 közötti képességpontok magasabbak az országos átlagnál, a képességpontkülönbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes nagyobb értékkel bír mint az
országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók harmada alatta teljesített a fejlődési
modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók kétharmada magasabb értékeket mutat,
ennek fele kimagaslóan fejlődött.
A 2011. évi eredmény szignifikánsan magasabb (két éve növekvő) az előző évekhez képest.
A tanulók képességeloszlása és az előző évi matematika érdemjegy között nincs korrelatív
összefüggés.
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Szakközépiskola – szövegértés

A telephely átlageredménye magasabb az országos átlagnál, a többi szakközépiskolához mérten
magasabb az átlagpontszám.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a telephely eredménye ténylegesen eltér – jobb – a
szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2009-2011 közötti képességpontok magasabbak az országos átlagnál, a képességpontkülönbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes nagyobb értékkel bír, mint az
országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók közül egy fő teljesített a fejlődési
modellben előrevetítettekhez képest alacsonyabban, viszont a többi tanuló magasabb értékeket
mutat, ennek egy része kimagaslóan fejlődött.
A 2011. évi eredmény szignifikánsan magasabb (két éve növekvő) az előző évekhez képest.
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2012
Telephelyi jelentés összesen

A telephely eredményét tekintve az előző évhez képest a teljesítmény alacsonyabb, a többi évhez
képest a tényleges eredmény a várhatóhoz képest nem mutat szignifikáns eltérést (megjegyzendő,
hogy az adott évben a CSH index nem volt mérhető, ebből kifolyólag a szignifikancia sem releváns).
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Szakiskola – matematika

A telephely átlageredménye igaz, hogy jelentősen az országos átlag alatt van (ebben benne van
minden iskolatípus), viszont azonos a szakiskolai átlagpontszámmal. Intézményünk a tanulólétszám
tekintetében kis szakiskolának tekinthető, ehhez képest az átlagpontszám magasabb.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a telephely eredménye ténylegesen nem tér el
szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2010-2012 közötti képességpontok jóval magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes sokkal
laposabb, mint az országos átlag.
Még így is, a komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók jó fele jóval alatta
teljesített a fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók egy része magasabb
értékeket mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2012. évi eredmény és a korábbi évek eredményei között nincs szignifikáns változás.
A tanulók képességeloszlása és az előző évi matematika érdemjegy között nincs korrelatív
összefüggés.
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Szakiskola – szövegértés

A telephely átlageredménye alacsonyabb ugyan az országos átlagnál (de ebben minden iskolatípus
szerepel), a többi szakiskolához mérten magasabb az átlagpontszám.

Szövegértés tekintetében a konfidencia intervallum nem volt megállapítható, mivel a telephely
tanulóinak kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi eredményekkel.
A 2010-2012 közötti képességpontok magasabbak az országos átlagnál, a képességpontkülönbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes nagyobb értékkel bír, mint az
országos átlag. Ezen felül nem csökkenő, hanem növekvő (!) tendenciát mutat!
Még így is, a komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók fele alatta teljesített a
fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók másik fele magasabb értékeket
mutat, ennek kis része kimagaslóan fejlődött.
A 2012. évi eredmény az előző évhez képest nem mutat szignifikáns különbséget, de a 2010. évihez
képest szignifikánsan alacsonyabb.
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Szakközépiskola – matematika

A telephely átlageredménye igaz, hogy jelentősen az országos átlag alatt van (ebben benne van
minden iskolatípus), viszont a kis szakközépiskolákhoz képest magasabb az átlagpontszám.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a regressziós becslés alapján a telephely eredménye
ténylegesen nem tér el szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2010-2012 közötti képességpontok jóval magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes magasabb
értéken van, mint az országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók közül csak három fő teljesített alul a
fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont a tanulók jelentős része magasabb értékeket
mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2012. évi eredmény az előző évhez képest szignifikánsan alacsonyabb, de a többi évihez képest már
nem.
A tanulók képességeloszlása és az előző évi matematika érdemjegy között nincs korrelatív
összefüggés.
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Szakközépiskola – szövegértés

Az átlageredmények a kis szakközépiskolák átlageredményéhez közeliek, alatta maradnak a
szakközépiskolai átlagnak.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a telephely eredménye ténylegesen eltér –
szignifikánsan jobb – a várható eredménytől.
A 2010-2012 közötti képességpontok alig térnek el az országos átlagtól, a képességpontkülönbségeket figyelve is ez mondható el. Ugyanakkor a regressziós becslés nem volt elvégezhető.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók fele a fejlődési modellben
előrevetítettekhez képest alacsonyabban, a másik fele magasabb értékeket mutat.
A 2012. évi eredmény az előző évhez képest szignifikánsan alacsonyabb, de a többi évihez képest már
nem.
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2013
Telephelyi jelentés összesen

A telephelyi eredmények nem mutatnak fejlődést csak szakközépiskolában szövegértésből, a
szakiskola esetén a regresszió nem számolható.
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Szakiskola – matematika

A telephely eredménye a szakiskolai eredményhez képest magasabb (még a nagy szakiskolákhoz
mérten is). A CSH index alapján várható teljesítménynél magasabb pontszámot értek el.

A regressziós becslés alapján várható eredménytől nem különbözik szignifikánsan a telephely
eredménye. A tényleges pontszámok regressziós értékét azonban ebben az évben ennél az osztálynál
nem lehetett számolni, mivel a tanulók kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi
eredményekkel.
A tanulók fejlődése 2011-2013 között nagyobb mértékű, mint az országos átlag, a regressziós
egyenes alapján, a képességpont-különbségek kisebb mértékűek az országos átlagnál.
A tanulók közel fele alulteljesített, a másik fele pedig jobban az átlaghoz képest. A 2013. évi
eredmények nem különböznek szignifikánsan az előző éviektől.
A tanulók képességeloszlása és a matematika érdemjegy között nincs korreláció. (Elgondolkodtató az
elégtelent kapott tanulók teljesítményének alakulása – vica versa).
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Szakiskola – szövegértés

A telephely eredménye a szakiskolai eredményhez képest magasabb (még a nagy szakiskolákhoz
mérten is jelentősen). A CSH index alapján várható teljesítménynél magasabb pontszámot értek el.

A regressziós becslés alapján várható eredménytől nem különbözik szignifikánsan a telephely
eredménye. A tényleges pontszámok regressziós értékét azonban ebben az évben ennél az osztálynál
nem lehetett számolni, mivel a tanulók kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi
eredményekkel.
A tanulók fejlődése 2011-2013 között jóval nagyobb mértékű, mint az országos átlag, a regressziós
egyenes alapján, a képességpont-különbségek kisebb mértékűek az országos átlagnál, a regressziós
egyenes jóval kisebb eltérést mutat.
A tanulók közel fele alulteljesített, a másik fele pedig jobban az átlaghoz képest. A 2013. évi
eredmények nem különböznek szignifikánsan az előző éviektől.
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Szakközépiskola – matematika

A telephely eredménye a szakiskolai eredményhez képest magasabb (még a közepes szakiskolákhoz
mérten is jelentősen). A CSH index alapján várható teljesítménynél magasabb pontszámot értek el,
de ez nem különbözik szignifikánsan.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a regressziós becslés alapján a telephely eredménye
ténylegesen nem tér el szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2011-2013 közötti képességpontok jóval magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes magasabb
értéken van, meredeksége is sokkal kisebb, mint az országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók negyede teljesített alul a fejlődési
modellben előrevetítettekhez képest (ebből egy fő jelentős visszaesést mutatott), viszont a tanulók
jelentős része magasabb értékeket mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2013. évi eredmény nem mutat szignifikáns eltérést az előző évhez képest.
A tanulók matematika jegye és elért pontszámai között nincs korrelatív kapcsolat.
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Szakközépiskola – szövegértés

Az átlageredmények a kis szakközépiskolák átlageredményéhez képest magasabb, de alatta
maradnak a szakközépiskolai átlagnak. A telephely eredménye a CSH index alapján a várható
eredménynél szignifikánsan jobb.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a regressziós becslés alapján a telephely eredménye
ténylegesen nem tér el szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2011-2013 közötti képességpontok jóval magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes magasabb
értéken van, meredeksége is sokkal kisebb, mint az országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók negyede teljesített alul a fejlődési
modellben előrevetítettekhez képest (ebből egy fő jelentős visszaesést mutatott), viszont a tanulók
jelentős része magasabb értékeket mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2013. évi eredmény nem mutat szignifikáns eltérést az előző évhez képest.
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2014.
Telephelyi jelentés összesen

A telephelyi érték nem változott szignifikánsan az előző évekhez képest.
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Szakiskola – matematika

A telephely eredménye a szakiskolai eredményhez képest magasabb (még a nagy szakiskolákhoz
mérten is). A CSH index alapján várható nem mérhető, mivel nem voltak hozzá adatok.

A telephely CSH-indexének számításához nem állt rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók
kétharmadának volt családi háttérindexe a telephelyen. A jövőben figyelni kell arra, hogy a tanulók
visszahozzák a kérdőíveket, hogy az index számítható legyen.
A regressziós becslés alapján várható eredménytől nem különbözik szignifikánsan a telephely
eredménye. A tényleges pontszámok regressziós értékét azonban ebben az évben ennél az osztálynál
nem lehetett számolni, mivel a tanulók kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi
eredményekkel.
A tanulók fejlődése 2012-2014 között alacsonyabb mértékű, mint az országos átlag, a regressziós
egyenes alapján, a képességpont-különbségek is nagyobb mértékűek az országos átlagnál.
A tanulók kétharmada alulteljesített, csak egyharmada teljesített jobban az átlaghoz képest. A 2014.
évi eredmények nem különböznek szignifikánsan az előző éviektől.
A tanulók képességeloszlása és a matematika érdemjegy között nincs korreláció.
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Szakiskola – szövegértés

A telephely értékei jelentősen magasabbak, mint a szakiskoláké. A CSH index alapján várható nem
mérhető, mivel nem voltak hozzá adatok.

A telephely CSH-indexének számításához nem állt rendelkezésre elegendő adat. Legfeljebb a tanulók
kétharmadának volt családi háttérindexe a telephelyen. A jövőben figyelni kell arra, hogy a tanulók
visszahozzák a kérdőíveket, hogy az index számítható legyen.
A regressziós becslés alapján várható eredmény és a tényleges kapcsolata nem állapítható meg. A
tényleges pontszámok regressziós értékét azonban ebben az évben ennél az osztálynál nem lehetett
számolni, mivel a tanulók kevesebb, mint kétharmada rendelkezett korábbi eredményekkel.
A tanulók fejlődése 2012-2014 között alacsonyabb mértékű, mint az országos átlag, a regressziós
egyenes alapján, a képességpont-különbségek is nagyobb mértékűek az országos átlagnál.
A tanulók egyharmada alulteljesített, kétharmada teljesített jobban az átlaghoz képest. A 2014. évi
eredmények nem különböznek szignifikánsan az előző éviektől.
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Szakközépiskola – matematika

A tanulók átlageredménye magasabb nemcsak a szakközépiskolák átlagánál, hanem az országos
átlagnál is.

Figyelembe véve a konfidencia-intervallumot is a regressziós becslés alapján a telephely eredménye
ténylegesen nem tér el szignifikánsan a várható eredménytől.
A 2012-2014 közötti képességpontok jóval magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes magasabb
értéken van, meredeksége is sokkal kisebb, mint az országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók közül csak egy fő teljesített alul a
fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont az összes többi tanuló jelentősen magasabb
értékeket mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2014. évi eredmény nem mutat szignifikáns eltérést az előző évhez képest.
A tanulók matematika jegye és elért pontszámai között nincs korrelatív kapcsolat.
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Szakképzés – szövegértés

A tanulók teljesítménye szinte ugyanannyi, mint a szakközépiskolai átlagteljesítmény. Az eloszlás
normál eloszlást mutat, csak a konfidencia intervallum igen széles. A gépészet szakirányban tanulók
valamivel gyengébb eredményt mutattak, mint az informatika szakirányon tanulók (Ez azért érdekes,
mivel az osztályban két szakmát oktatunk.).

Igaz, hogy a regressziós becslés alapján várható eredménynél jobb a telephelyi eredmény, de ez nem
különbözik szignifikánsan a várható eredménytől. A telephelyi eredmény megítélése nem becsülhető,
mivel a tanulók kevesebb, mint kétharmada rendelkezett előző eredményekkel.
A 2012-2014 közötti képességpontok magasabbak, növekvő tendenciát mutatnak az országos
átlagnál, a képességpont-különbségeket figyelve elmondható, hogy a regressziós egyenes magasabb
értéken van, meredeksége is sokkal kisebb, mint az országos átlag.
A komplex fejlődési modell alapján elmondható, hogy a tanulók közül csak két fő teljesített alul a
fejlődési modellben előrevetítettekhez képest, viszont az összes többi tanuló jelentősen magasabb
értékeket mutat, köztük néhány kimagaslóan fejlődött.
A 2014. évi átlageredmény nem mutat szignifikáns eltérést az előző évekhez képest.
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