2013.10.10.

Oktatási Hivatal
A HIVATAL

ÜGYINTÉZÉS

PÁLYÁZATOK

SAJTÓSZOBA

KAPCSOLAT

BEJELENTKEZÉS

akadaly
akadaly

submit

KÖZNEVELÉS
Köznevelés

FELSŐOKTATÁS

SZAKKÉPZÉS

Intézménykereső

TOVÁBBKÉPZÉS

Köznevelési intézmények

LLL

error

Keresés

NYELVVIZSGA

KÉPESÍTÉSEK ELISMERTETÉSE

KIR HIVATALI ÜGYEK

forbidden

A(z) Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény 001 számú Magyar-Angol Tannyelvű Gim názium és Kollégium telephelyének 2012. évi
kom petenciam érési adatai:
Ugyanezen telephely
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 (2012.):
Tanulók száma
Évfolyam

Képzési forma

10

Összesen

A jelentésben szereplők

CSH-indexszel
rendelkezők

Két évvel korábbi eredménnyel
is rendelkezők

72

72

59

64

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 (2012.):
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

1883
(1859;1906)

1632
(1631;1633)

4 évfolyamos
gimnázium

1727
(1725;1728)

4 évfolyamos
közepes gimnázium

1707
(1703;1711)

Szövegértés

10

4 évfolyamos gimnázium

1844
(1818;1871)

1603
(1602;1604)

4 évfolyamos
gimnázium

1706
(1705;1708)

4 évfolyamos
közepes gimnázium

1689
(1686;1692)

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 (2012.):
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
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 (2012.):
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
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól

www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso/!DARI_Intezmenykereso/oh.php?id=kir_okm_reszlet&th_int_omkod=037165&th_so… 1/2

2013.10.10.

Oktatási Hivatal
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól
A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb a várhatónál
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A Hivatal válaszol

TÁMOP-3.1.1: XXI. századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció) II. szakasz

Emberi Erőforrások Minisztériuma

TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés
támogatása

Felvi

Pedagógus Ügyvédje
Az országos mérések eredményei
Alap- és középfokú intézménykereső
Felsőoktatási szakkereső
Középfokú beiskolázási statisztikák
Köznevelés információs rendszere

TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a
közoktatásban
TÁMOP-3.1.10-11/1: Helyi oktatásirányítás
fejlesztése

Educatio
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és
Felnőttképzési Főigazgatóság
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

TÁMOP-4.1.3: Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem
TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és
fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA
fejlesztések tervezése érdekében
EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői
funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése
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