A Kőbányai Bem József Általános Iskola
2016. évi kompetenciamérés értékelése

6. évfolyam
Létszámadatok:
Az évfolyamon 26 fő tanul.
Ebből jelentésre jogosult 24 (SNI 2, BTMN 6 tanuló)
A jelentésben 20 fő szerepel
A jelentésben szereplő tanulóból 16-nak volt CSH indexe

Matematika

2016
2015
2014
2013

iskolánk átlaga

országos átlag

1544
1442
1425
1452

1486
1497
1491
1489

Budapesti
általános iskolák
átlaga
1544
1546
1535
1548

Budapesti közepes
általános iskolák
átlaga
1539
1517
1527
1523

A 2016. májusban mért 6. évfolyam matematika eredményei az országos, a városi általános
iskolák és a nagy városi általános iskolák szintjéhez képest a következők:

Az iskola tanulóinak a teljesítménye az előző két évhez képest jelentősen javult. Az elért
teljesítmény jobb az országos és a budapesti közepes iskolák átlagánál. A budapestiekkel
megegyezik az átlag. Országos szinten csak 126 iskola ért el szignifikánsan jobb eredményt.

Országos szinten: 126 iskola szignifikánsan jobban, 1499 hasonlóan, 1000 szignifikánsan
gyengébben teljesített.
Budapesti szinten: 33 iskola szignifikánsan jobban, 213 hasonlóan, és a mérésben 40
szignifikánsan gyengébben teljesített.
A budapesti közepes iskolák körében: 9 iskola szignifikánsan jobban, 51 hasonlóan, és 10
szignifikánsan gyengébben teljesített.
2016-ban az országos, a budapesti általános iskolák és a Bem József Általános Iskola egyes
szinteken elhelyezkedő hatodikos tanulói, százalékos aránya matematikából a következő:

Csökkent a 3. szintet el nem érők aránya. 2. szintnél egyetlen diák sem írt gyengébb tesztet.
A 6. szintet is elérte két tanuló.

A tanulók teljesítménye:

A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A tanulók teljesítménye hosszú évek után jelentősen - de nem szignifikánsan, jobb az
elvárthoz képest.
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek eredményei:
Év

Átlag (konf. int.)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

1544 (1485;1623
1442 (1366;1491)
1425 (1340;1511)
1452 (1382;1522)
1498 (1452;1567)
1531 (1469;1571)
1474 (1409;1536)
1496 (1401;1590)

A 2016. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)
101 (8;204)
119 (22;228)
92 (-4;190)
45 (-66;137)

Az átlageredmény alakulása:

A teljesítmény az eddig mért legjobb eredmény. Az előző két évnél szignifikánsan jobb.
A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében:

A matematikajegyek és a teszten elért eredmények jelentősen nem különböznek.

Szövegértés

2016
2015
2014

iskolánk átlaga

országos átlag

1521
1370
1440

1494
1488
1481

Budapesti
általános iskolák
átlaga
1565
1547
1537

Budapesti közepes
általános iskolák
átlaga
1547
1521
1524

A 2016. májusban mért 6. évfolyam szövegértés eredményei az országos, a városi általános
iskolák, és a nagy városi általános iskolák szintjéhez képest a következők:

Országos szinten: 200 iskola szignifikánsan jobban, 1761 hasonlóan, 664 szignifikánsan
gyengébben teljesített.
Budapesti szinten: 69 iskola szignifikánsan jobban, 196 hasonlóan, és a mérésben 21
szignifikánsan gyengébben teljesített.
A budapesti közepes iskolák körében: 14 iskola szignifikánsan jobban, 49 hasonlóan, és 7
szignifikánsan gyengébben teljesített.

Az előző évekhez képest szignifikáns eltérés nem figyelhető meg országosan, a budapesti és a
budapesti közepes iskolákkal összehasonlítva.
2016-ban az országos, a budapesti általános iskolák és a Bem József Általános Iskola egyes
szinteken elhelyezkedő hatodikos tanulói, százalékos aránya szövegértésből a következő:

A tanulók teljesítménye:

2 tanuló nem érte el a minimumot. Az elvárt szintet majdnem az osztály fele (45 %) nem érte
el.
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A tanulók teljesítménye minimálisan az elvártnál!

A 2016 évi eredmény és a korábbi évek eredményei:
Év

Átlag (konf. int.)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

1521 (1438;1592)
1370 (1307;1416)
1440 (1377;1505)
1476 (1389;1564)
1475 (1422;1515)
1526 (1465;1589)
1510 (1441;1578)
1489 (1418;1562)

A 2016. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)
151 (63;240)
81 (-27;180)
44 (-66;139)
46 (-63;137)

Az átlageredmény alakulása:

Az előző évekhez képes jelentős javulás figyelhető meg, amely 2015-höz képest szignifikáns
javulást eredménye.

8. évfolyam
Létszámadatok:
Az évfolyamon 29 fő tanul.
Ebből jelentésre jogosult 22 ( SNI 2, BTMN 2 tanuló)
A jelentésben 26 fő szerepel
A jelentésben szereplő 26 tanulóból 22-nek van CSH indexe

Matematika

2016
2015
2014

iskolánk átlaga

országos átlag

1567
1570
1583

1597
1618
1617

Budapesti
általános iskolák
átlaga
1638
1662
1649

Budapesti közepes
általános iskolák
átlaga
1597
1662
1624

Az iskola tanulóinak átlaga gyengébb az országos átlagnál, a budapesti iskoláknál és a
budapesti közepes általános iskoláknál, de nem szignifikánsan.
A 2016. májusban mért 8. évfolyam matematika eredményei az országos, a városi általános
iskolák, és a nagy városi általános iskolák szintjéhez képest a következők:

Országos szinten: 515 iskola szignifikánsan jobban, 1850 hasonlóan, 358 szignifikánsan
gyengébben teljesített.
Budapesti szinten: 94 iskola szignifikánsan jobban, 166 hasonlóan, és a mérésben 19
gyengébben teljesített.
A budapesti közepes iskolák körében: 16 iskola szignifikánsan jobban, 47 hasonlóan, és 5
szignifikánsan gyengébben teljesített.
2016-ban az országos, a budapesti általános iskolák és a Bem József Általános Iskola egyes
szinteken elhelyezkedő nyolcadikos tanulói, százalékos aránya matematikából a következő:

Az alapszint alatt teljesítők aránya az iskolában: 57,6 %, országos szinten: 45,0 %
A tanulók teljesítménye:

Örvendetes, hogy két-két tanuló elérte a kiválónak tekinthető 6. és 7. szintet.
Az alapszintet el nem érők aránya továbbra is nagyon magas.
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye

A tanulók teljesítménye jelentősen jobb, de nem szignifikánsan az elvárthoz képest.

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

A tanulók több mint fele jobban teljesített a becsülthez képest, öten lényegesen jobban.

A 2016. évi eredmény és a korábbi évek eredményei:

Év

Átlag (konf. int.)

2016
2015
2014
2013
2012
2011

1567 (1481;1648)
1570 (1517;1614)
1583 (1501;1670)
1671 (1605;1737)
1564 (1487;1638)
1636 (1579;1710)

A 2016. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)
-3 (-103;100)
-16 (-134;96)
-104 (-207;0)

Az átlageredmény alakulása:

Az iskola az előző évekhez képest gyengébben teljesített, de nem szignifikáns az eltérés.

A képességeloszlás az előző év végi matematikajegy függvényében:

A matematikajegyek többsége megfelel a teszten nyújtott teljesítménnyel. Több közepes
tanuló a jelesekhez hasonló teljesítményt nyújtott. A jog eredménye egy kicsit gyengébb.

Szövegértés

2016
2015
2014
2013

iskolánk átlaga

országos átlag

Budapesti
általános iskolák
átlaga

Budapesti közepes
általános iskolák
átlaga

1571
1504
1497
1603

1568
1567
1557
1555

1616
1598
1596
1603

1576
1576
1573
1560

Az eredmény az országos átlagnál jobb, a budapesti általános iskolák és a budapesti közepes
általános iskolák átlagánál kicsivel gyengébb, de nem szignifikánsan.
A 2016. májusban mért 8. évfolyam szövegértés eredményei az országos, a városi általános
iskolák és a nagy városi általános iskolák szintjéhez képest a következők:

Országos szinten: 301 iskola szignifikánsan jobban, 1875 hasonlóan, 547 szignifikánsan
gyengébben teljesített.
Budapesti szinten: 62 iskola szignifikánsan jobban, 191 hasonlóan, és a mérésben 26
szignifikánsan gyengébben teljesített.
A budapesti közepes iskolák körében: 10 iskola szignifikánsan jobban, 46 hasonlóan, és 12
szignifikánsan gyengébben teljesített.
A rangsorban az előző évekhez képest jelentősen előre lépett az iskola. Országos
viszonylatban kevesebb iskola teljesített szignifikánsan jobbat, mint gyengébbet.

2016-ban az országos, a budapesti általános iskolák és a Bem József Általános Iskola egyes
szinteken elhelyezkedő nyolcadikos tanulói, százalékos aránya szövegértésből a következő:

Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya az iskolában: 42,3 %, országos szinten: 35,0 %.

A tanulók teljesítménye:

A jónak tekinthető 6. szintet egyetlen tanuló sem érte el.
A telephelyek tanulóinak a CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye:

A tanulók teljesítménye jóval jobb, de nem szignifikánsan az elvárthoz képest.
A 2016. évi eredmény és a korábbi évek eredményei:
Év

Átlag (konf. int.)

2016
2015
2014
2013
2012

1571 (1497;1661)
1504 (1408;1572)
1497 (1442;1556)
1603 (1545;1654)
1571 (1504;1640)

Az átlageredmény alakulása:

A 2016. évi eredmény és a korábbi évek
eredményei közötti különbség (konf.int.)
68 (-51;198)
74 (-19;187)
-32 (-125;67)
1 (-122;118)

A tanulók teljesítménye a 2013-as mérés kivételével jobb a korábbi évekhez képest, de nem
szignifikánsan.

Jóval többen teljesítettek jobban a becsülthez képest (hatan szignifikánsan).

