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A 2010A 2010--es Partneri iges Partneri ig éényny -- éés els el éégedettsgedetts éégvizsggvizsg áálat lat 
eredmeredm éényei a knyei a k öözvetlen partnerek tekintetzvetlen partnerek tekintet éébenben
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A 2010A 2010--es Partneri iges Partneri ig éényny -- éés els el éégedettsgedetts éégvizsggvizsg áálat lat 
eredmeredm éényei a knyei a k öözvetlen partnerek tekintetzvetlen partnerek tekintet éébenben



ErErıısssséégeinkgeink az oktató munka minısége 
területén

A kérdés témája
A megkérdezett 

tanárok
A megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezett 

diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
75% fölötti értékek

A középszintő
érettségire való
felkészítés 
hatékonysága angolból80,00%77,14%79,41%14d1

Az idegen nyelvek 
oktatása: angol nyelv83,64%82,63%81,93%11a

A természettudományos 
tárgyak oktatása: 
földrajz82,22%77,14%82,29%9e

A matematika oktatása80,00%76,19%79,11%9d

A humán tárgyak 
oktatása: történelem80,00%78,72%86,25%7b

A tanárok szakmai 
felkészültsége80,00%76,76%75,13%2



GyengesGyengeséégeinkgeink az oktató munka 
minıségének területén

A kérdés témája

A 
megkérdezett 

tanárok

A 
megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezet

t diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
605 alatti értékek

A tanulók tanórákra 
való felkészültsége55,00%------------51,82%21

GyengesGyengeséégeinkgeink az nevelı munka 
minısége területén

A kérdés témája

A 
megkérdezett 

tanárok

A 
megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezet

t diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
60% alatti értékek

A nevelési elvárások 
egyeztetettsége, 
összhangja58,18%------------56,99%28



GyengesGyengeséégeink geink az nevelı munka 
minısége területén

A kérdés témája

A 
megkérdezett 

tanárok

A 
megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezett 

diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
60% alatti értékek

A nevelési elvárások 
egyeztetettsége, 
összhangja58,18%------------56,99%28

A tanulók neveltségi 
szintje, 
viselkedéskultúrája46,67%------------52,47%29

A tanulók 
kötelességtudata41,67%------------48,33%30



GyengesGyenges éégeinkgeink az oktató—
nevelı munka körülményei 
szinte minden területen

GyengesGyengesééggüünknk a kommunikáció
minısége területén



A tanulók önszervezıdı, 
iskolai közösségformáló
kezdeményezéseinek 
hatékonysága53,33%57,00%66

A tanulók önszervezıdı, 
iskolai közösségformáló
kezdeményezéseinek 
száma53,33%53,23%65

A tanulói érdekképviselet 
(DÖK) mőködésének 
hatékonysága48,00%44,38%63

A technikai dolgozók 
(portások, takarítók, 
kertész, karbantartó, 
konyhások) 
hozzájárulása az 
iskolai légkör 
megteremtéséhez48,33%45,84%56d

Az iskolai konfliktus- és 
problémakezelés 
hatékonysága48,33%52,88%56c

A kérdés témája

A 
megkérdezett 

tanárok

A 
megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezett 

diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
60% alatti értékek



Információáramlás a 
diákok és a technikai 
dolgozók (portások, 
takarítók, kertész, 
karbantartó, konyhások) 
között52,00%49,19%77

Az iskolavezetés 
közremőködése a tanulói 
problémák megoldásában50,00%51,73%70

A tanulók és az 
iskolavezetés közötti 
kapcsolat minısége52,50%50,00%68b

A kérdés témája

A 
megkérdezett 

tanárok

A 
megkérdezett 

szülık

A 
megkérdezett 

diákok
A kérdés 
sorszáma

megítélése szerint (2009—2010-es tanévben) %-ban kifejezve 
60% alatti értékek

A tanulók 
segítségnyújtása egymás 
problémáinak 
megoldásában56,00%57,40%68a

A tanulók segítıkészsége 
egymás iránt, érdeklıdése 
egymás problémái iránt58,00%58,72%67



A kA k öözzéépszintpszint őő éérettsretts éégire tgire t öörtrt éénnıı
felkfelk éészszííttéés hats hat éékonyskonys áágaga

757571,1171,1171,5571,5513a13a

megmeg ííttéélléése szerint (2008se szerint (2008 ——20092009--es tanes tan éévben) %vben) % --ban kifejezveban kifejezve

A megkA megkéérdezett rdezett 
tantanáárokrok

A megkA megkéérdezett rdezett 
szszüüllııkk

A megkA megkéérdezett rdezett 
didiáákokkok

A kA k éérdrd éés s 
sorszsorsz áámama

80,5580,55 77,5077,5071,3071,3013b13b

808073,9573,9575,0775,0713c13c

magyar nyelv magyar nyelv éés irodalombs irodalombóól (szl (szöövegvegéértrtééss——szszöövegalkotvegalkotáásbsbóóll))

ttöörtrtéénelembnelembııll

matematikmatematikáábbóóll

808077,1477,1479,4179,4114d/114d/1

77,7877,78707078,1078,1014d/214d/2
angol nyelvbangol nyelvbııll

nnéémet nyelvbmet nyelvbııll



Az idei Az idei éérettsretts éégi eredmgi eredm éényei knyei k öözzéép p 
szinten a kszinten a k ööteleztelezıı éérettsretts éégi tantgi tant áárgyak rgyak 

vonatkozvonatkoz áássáábanban

�� magyar nyelv magyar nyelv éés irodalombs irodalomb óól   l   59,06 %  (3,659,06 %  (3,6--os os áátlag)tlag)
�� ttöörtrt éénelembnelemb ııl                             l                             60,05 %   (3,5760,05 %   (3,57--es es áátlag)tlag)
�� matematikmatematik áábbóól                            l                            51,48 %   (3,1451,48 %   (3,14--es es áátlag)tlag)
�� angol nyelvbangol nyelvb ııl l vagy vagy 77,57 %  (4,4577,57 %  (4,45--öös s áátlag)tlag)
�� nnéémet nyelvbmet nyelvb ııl                           l                           68,92 %   (468,92 %   (4--es es áátlag)tlag)



Az emeltszintAz emeltszint őő éérettsretts éégire tgire t öörtrt éénnıı
felkfelk éészszííttéés hats hat éékonyskonys áágaga

ttöörtrtéénelembnelembııll

matematikmatematikáábbóóll

angol nyelvbangol nyelvbııll

nnéémet nyelvbmet nyelvbııll

808069,669,6787816a16a

megmeg ííttéélléése szerint (2008se szerint (2008 ——20092009--es tanes tan éévben) %vben) % --ban kifejezveban kifejezve

A megkA megkéérdezett rdezett 
tantanáárokrok

A megkA megkéérdezett rdezett 
szszüüllııkk

A megkA megkéérdezett rdezett 
didiáákokkok

A kA k éérdrd éés s 
sorszsorsz áámama

magyar nyelv magyar nyelv éés irodalombs irodalombóól (szl (szöövegvegéértrtééss——szszöövegalkotvegalkotáásbsbóóll))

84,4484,44 86,6786,6774,474,416b16b

83,3383,3372,872,884,5584,5516c16c

8080757575,4575,4517d/117d/1

808074,2974,29707017d/217d/2



Az idei Az idei éérettsretts éégi eredmgi eredm éényei emelt nyei emelt 
szinten a kszinten a k ööteleztelezıı éérettsretts éégi tantgi tant áárgyak rgyak 

vonatkozvonatkoz áássáábanban

�� magyar nyelv magyar nyelv éés irodalombs irodalomb óóll 40,5 %  (340,5 %  (3--as as áátlag)tlag)
�� ttöörtrt éénelembnelemb ııl l 63,95 % (4,4863,95 % (4,48--as as áátlag)tlag)
�� matematikmatematik áábbóól l 72,25 % (4,7572,25 % (4,75--öös s áátlag)tlag)
�� angol nyelvbangol nyelvb ııll vagy                 vagy                 70,33 % (4,6770,33 % (4,67--es es áátlag)tlag)
�� nnéémet nyelvbmet nyelvb ııll 54 %  (454 %  (4--es es áátlag)tlag)


