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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2018. május 

 
Az OKM mérés eredményeivel nem lehetünk elégedettek: harmadik szakgimnáziumi 

osztályunk mind magyar nyelvből, mind matematikából az átlag alatt teljesített; ez az előző 

méréshez képest jelentős visszaesés, ezért a nevelőtestület intézkedési tervet dolgozott ki. 

A mérési eredmények alaposabb vizsgálatából azonban kitűnik, hogy az egyes tanulók 

eredményei a korábbi évek mérései során elért (vagyis az általános iskolából hozott) 

eredményeihez képest javuló tendenciát mutatnak, vagyis pedagógusaink sok-sok munkával 

jelentős értéket adtak hozzá! „A feladatellátási hely szerepel a hozzáadott pedagógiai 

értékek alapján készített kiemelkedő teljesítményű iskolák 2018. évi listáján” (Oktatási 

Hivatal megállapítása). Fontos, hogy a kollégák a jövőben is kiemelten figyeljenek a nyelvi és 

a matematikai kompetenciák fejlesztésére. 

 

 
 

 



 
 

 

NETFIT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2018. január-április 

A NETFIT mérés eredményei a következőket mutatják. A fiúk, különösen a 16-17 évesek, de a 

15 évesek is, valamint a 15-16 éves és a 18 év feletti lányok testtömeg-indexe, ezen kívül a 15-

17 éves fiúk, valamint a 15-16 éves és a 18 év feletti lányok testzsír százalék értéke nem 

megfelelő, ezért e területeken fokozott fejlesztésük szükséges. Itt az egészséges életmódra 

nevelés részeként a jóval több mozgás mellett az egészséges táplálkozás hangsúlyozása is 

fontos, részben különböző tanórák keretei közt, részben osztályfőnöki feladatként, részben 

pedig az iskolai védőnő szíves segítségével. Döbbenetesen gyenge eredményt mutat a tanulók 

aerob-fittségi (állóképesség) profilja életkortól és nemtől függetlenül, különösen a 17 évesek 

és annál idősebbek esetében katasztrofális a helyzet. A jövőben erre a testnevelés órákon 

hangsúlyosan oda kell figyelni. A tanulók vázizomzat fittségi eredményei jobbak, de sok 

esetben ott is jelentős fejlesztés szükséges. 
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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2017. május 

 

 
Az OKM mérés eredményeivel elégedettek vagyunk: második szakgimnáziumi osztályunk mind 

magyar nyelvből, mind matematikából némiképp az átlag felett teljesített; ez az előző 

méréshez képest jelentős javulás. Hatékony volt az egy éve kidolgozott intézkedési terv. 

Fontos, hogy kollégáink a jövőben is kiemelten figyeljenek a nyelvi és a matematikai 

kompetenciák fejlesztésére. 

 

 

NETFIT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2017. január-április 

A NETFIT mérés eredményei a következőket mutatják. A fiúk, különösen a 15-16 évesek, 

valamint a 15 éves és a 18 év feletti lányok testtömeg-indexe, ezen kívül a 15 éves és a 18 év 

feletti fiúk, valamint a 15 éves és a 17 év feletti lányok testzsír százalék értéke nem megfelelő, 

ezért e területeken fokozott fejlesztésük szükséges. Itt az egészséges életmódra nevelés 



részeként a jóval több mozgás mellett az egészséges táplálkozás hangsúlyozása is fontos, 

részben különböző tanórák keretei közt, részben osztályfőnöki feladatként, részben pedig az 

iskolai védőnő szíves segítségével. Döbbenetesen gyenge eredményt mutat a tanulók aerob-

fittségi (állóképesség) profilja életkortól és nemtől függetlenül, különösen a lányoknál 

(valamennyi korosztályban) és a 18 évesnél idősebb fiúk esetében. A jövőben erre a 

testnevelés órákon hangsúlyosan oda kell figyelni. A tanulók vázizomzat fittségi eredményei 

jobbak, de sok esetben ott is fejlesztés szükséges. 
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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2016. május 

 

 

 
Ez volt tagintézményünkben az első kompetenciamérés. A gyatra eredményekkel nagyon 

elégedetlenek vagyunk: első szakgimnáziumi osztályunk mind magyar nyelvből, mind 

matematikából az átlag alatt teljesített. Ezen a jövőben javítanunk kell, ennek érdekében a 

nevelőtestület intézkedési tervet dolgozott ki. 



NETFIT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2016. január-április 

A NETFIT mérés eredményei a következőket mutatják. A 18 év feletti fiúk és a 17 éves lányok 

testtömeg-indexe nem megfelelő, ezért e területeken fokozott fejlesztésük szükséges. Itt az 

egészséges életmódra nevelés részeként a jóval több mozgás mellett az egészséges 

táplálkozás hangsúlyozása is fontos, részben különböző tanórák keretei közt, részben 

osztályfőnöki feladatként, részben pedig az iskolai védőnő szíves segítségével. A tanulók 

vázizomzat fittségi eredményei jobbak, de sok esetben ott is fejlesztés szükséges. 

 

  



Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 

Budapesti Tagintézménye 

1083 Budapest, Práter u. 11. 

 

 

ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2015. május 

A vizsgált időszakban tagintézményünkben nem volt kompetenciamérés, mivel még csak 

ebben a tanévben indult az első szakközépiskolai osztályunk (9. évfolyam). 
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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2014. május 

A vizsgált időszakban csak felnőttoktatás folyt tagintézményünkben, ezért nem került sor 

kompetenciamérésre. 
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ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEI 
2013. május 

A vizsgált időszakban csak felnőttoktatás folyt tagintézményünkben, ezért nem került sor 

kompetenciamérésre. 


