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Köznevelési intézmények

A(z) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény 001 számú Magyar-Angol Tannyelvű Gim názium és Kollégium telephelyének 2011. évi
kom petenciam érési adatai:
Ugyanezen telephely 2010. évi országos kompetenciamérési adatai itt elérhetőek:
Amennyiben meg kívánja tekinteni a mérésekhez kapcsolódó jelentéseket, kattintson az alábbi linkekre:
Intézményi szintű jelentések
/ Telephelyszi szintű jelentések
/ Fenntartói szintű jelentések

Magyar-Angol Tannyelvű Gim názium és Kollégium nyilvántartási adatai:
Az intézm ény OM azonosítója:

037165

A telephely m egnevezése:

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium

A telephely cím e:

8220 Balatonalmádi, utca 39.

A telephelyen ellátott feladatok:

4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás

A fenntartó m egnevezése:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A fenntartó cím e:

1051 Budapest V. kerület,

A fenntartó típusa:

állami intézményfenntartó központi hivatal

A telephely m érési létszám adai (2011.):
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma

10

Összesen

A jelentésben szereplők

CSH-indexszel
rendelkezők

Két évvel korábbi eredménnyel
is rendelkezők

67

58

43

55

4 évfolyamos gimnázium

* Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-index vagy a két évvel korábbi tanulói eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető
megbízhatóan.
Mérési átlageredm ények (2011.):
Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Mérés terület

Évfolyam

Képzési forma

Az első viszonyítási csoport
A telephelyen

A második viszonyítási csoport

Országos
Neve

Eredménye

Neve

Eredménye

Matematika

10

4 évfolyamos gimnázium

1864
(1831;1896)

1635
(1634;1636)

4 évfolyamos
gimnázium

1724
(1722;1725)

4 évfolyamos
közepes gimnázium

1701
(1698;1704)

Szövegértés

10

4 évfolyamos gimnázium

1858
(1840;1877)

1617
(1616;1618)

4 évfolyamos
gimnázium

1723
(1722;1725)

4 évfolyamos
közepes gimnázium

1698
(1695;1701)

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 eredm énye a tanulók CSH-indexének tükrében (2011.):
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
Mérés terület

Évfolyam

Országos regresszió alapján

Az első viszonyítási csoport
telephelyeire illesztett regresszó
alapján

Képzési forma

Matematika

10

4 évfolyamos gimnázium

-

-

Szövegértés

10

4 évfolyamos gimnázium

-

-

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
A telephely eredm énye a tanulók két évvel korábbi eredm ényének tükrében (2011.):
A tényleges eredmény a várhatóhoz képest
Mérés terület

Évfolyam

Képzési forma
Országos regresszió alapján

Matematika

10

4 évfolyamos gimnázium

Szövegértés

10

4 évfolyamos gimnázium

Az első viszonyítási csoport
telephelyeire illesztett regresszó
alapján

A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
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A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
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