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Az Országos Kompetencia Mérés eredményei az Újszászi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában a 2011-2016-ig tartó időszakban 

 

 

 Az Expanzió Humán Szolgáltató szakértői elemzése szerint az OKM intézményi szintű eredményei az 

egész iskola működésének összegző eredményeként keletkeznek.  / forrás 1. / 

 Mielőtt az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola eredményeit vizsgáljuk, vegyük figyelembe azt 

a tényt, hogy az országos átlag szempontjából jelentős különbségek mutatkoznak megyénként mind a 

matematika mind a szövegértésben nyújtott teljesítményekben. A következő ábra a matematikából 

átlag alatt teljesítő telephelyek arányát mutatja be megyénként. / forrás 2./ 

 

 

A különbségek az egyes megyékben a szövegértés eredményekben is mutatkoznak /forrás 3. / 
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Az intézményi szintű elemzések a címben említett időszakban a következő eredményeket mutatják: / 

forrás 4./ 

 

Ez a táblázat arról ad felvilágosítást, hogy a 2015.évi intézményi OKM eredmények vagy nem 

különböznek a korábbi években elért eredményektől szignifikánsan, vagy néhány évben elért 

eredményünktől szignifikánsan jobbak.  

Ha megnézzük, hogy tanulóink teljesítménye hogyan változott matematikából az elmúlt időszakban 

két év alatt,hatodikról nyolcadik évfolyamra, abban egyértelmű teljesítmény növekedés figyelhető 

meg.  
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 2011 2012 2013 2014 2015 

6.évfolyam 

átlageredménye 

1377 1361 1410 1352 1379 

2 év elteltével 2013 2014 2015 2016 2017 

8.évfolyam 

átlageredménye 

1461 1537 1593 még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

6,1 % 13 % 13 % még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

 

Ugyanez igaz a szövegértés eredményekre is: 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 

6.évfolyam 

átlageredménye 

1366 1372 1434 1380 1387 

2 év elteltével 2013 2014 2015 2016 2017 

8.évfolyam 

átlageredménye 

1436 1457 1538 még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

teljesítmény 

növekedés két 

év alatt 

5,1 % 6,2 % 7,2 % még nincs 

adat 

még nincs 

adat 

 

 

 

 

 

A családi háttér index az iskola hátránykompenzáló jellegéről ad tájékoztatást, amely  a családi háttér 

telephelyi állapotának figyelembe vételével becsli az iskolák eredményességét.  

 

CSH-index 2015-ben: / forrás 5./ 
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Ha egy intézményben az adott évben elvégzett mérés eredményei alapján a felmért 

évfolyamokra járó tanulók nem érték el az előírt minimumot, azt az iskola székhelye szerint 

illetékes kormányhivatal jelzi az intézmény fenntartójának, akinek ezt követően intézkedési 

terv elkészítését kell kezdeményeznie. 

Az előírt minimum: 

 a 6. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el 
a 2. képességszintet, 

 a 8. évfolyamon a tanulók legalább fele szövegértésből és legalább fele matematikából nem érte el 
a 3. képességszintet 
Jó hír, hogy az elért eredmények alapján intézményünknek nem  szükséges intézkedési tervet 

készítenie  .  
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„ A felmérés eredményéről minden intézmény és fenntartó visszajelzést kap. Ez segíti az 

intézményeket abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és 

gyenge pontjaikat a felmért tudásterületeken.”  /forrás 6./ 

Mindezek alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

1.Intézményünk az ország gazdaságilag fejletlen régiójában található. 

2.Az intézményi átlagok az elmúlt öt évben hasonló eredményeket mutatnak.  

3.A felső tagozatban a hatodikról a nyolcadik évfolyamig terjedő időszakban jól felkészítjük 

tanulóinkat az OKM-re.  

4.A fentiekből jól látható, hogy a hatodik évfolyam OKM-n elért eredményeinek fejlesztése az 

elkövetkezendő időszak fő feladata matematika és szövegértési területen is.  

5.Az elért eredményeket lehet fokozni, azért, hogy minden évfolyamon elérjük az országos átlagot 

vagy minél kevesebb legyen az alapszintet el nem érő tanulók aránya.  

6.Továbbra is meg kell tartani a kompetencia fejlesztő órákat negyedik évfolyamtól nyolcadikig. 

7.Ha lehetőség adódik rá, növelni kell a hatodik évfolyam gyengébb képességű tanulóinak fejlesztését 

matematikából és szövegértésből tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokkal.  

8. Eredményeinknek tovább is olyannak kell lennie, hogy ne legyen szükséges a fenntartó felé 

intézkedési tervet készítenünk. 

 

Források a szövegben: 

 

forrás1: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_inte

zmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 

 

forrás 2: 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intez

menyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 

 5. Ábra: Az országos átlag alatt teljesítő iskolák aránya megyénként, matematikából. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intezmenyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf
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forrás 3. 

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/orszmer2013/kompetenciameres_intez

menyi_teljesitmenyek_elemzese.pdf 

 

6. ábra: Az országos átlag alatt teljesítő telephelyek aránya megyénként, szövegértésből. 

 

forrás 4.: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1 

 

forrás 5. : https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200626&th=1 

 

forrás 6.: http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/eredmenyek 
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