
2013/2014-ben végzett tanulók 63

Visszajelzés érkezett 16 (25,39%)

Ebből gimnáziumban tanulók 1 (6,25%) Ebből szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanulók 15 (93,75%)

2015/2016-ban 9. évfolyamos 5 (33,33%)

Ebből rontott a 8. év végi eredményéhez képest 3 (60%)

Ebből javított a 8. év végi erednéyhez képest 2 (40%)

Ebből megtartotta eredményét 0

2015/2016-ban 10. éfvolyamos 1 (100%) 2015/2016-ban 10. éfvolyamos 10 (66,66%)

Ebből rontott a 8. év végi eredményéhez képest 1 (100%) Ebből rontott a 8. év végi eredményéhez képest 10 (100%)

Ebből javított a 8. év végi erednéyhez képest 0 Ebből javított a 8. év végi eredményéhez képest 0

Ebből megtartotta eredményét 0 Ebből megtartotta eredményét 0

Átlag rontás mértéke: <0,099 1 tanuló 0,1-0,5 1 tanuló

0,1-0,5 5 tanuló 0,5-0,99 1 tanuló

0,5-0,99 3 tanuló

1-1,89 5 tanuló

2014/2015-ben végzett tanulók 67

Visszajelzés érkezett 31 (46,27%)

Ebből gimnáziumban tanulók 11 (35,48%) Ebből szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában tanulók 20 (64,52%)

2015/2016-ban 9. évfolyamos 11 (100%) 2015/2016-ban 9. évfolyamos 20 (100%)

Ebből rontott a 8. év végi eredményéhez képest 11 (100%) Ebből rontott a 8. év végi eredményéhez képest 12 (60%)

Ebből javított a 8. év végi erednéyhez képest 0 Ebből javított a 8. év végi erednéyhez képest 6 (30%)

Ebből megtartotta eredményét 0 Ebből megtartotta eredményét 2 (10%)

Átlag rontás mértéke: <0,099 1 tanuló 0,1-0,5 2 tanuló

0,1-0,5 8 tanuló 0,5-0,99 2 tanuló

0,5-0,99 8 tanuló 1-1,75 2 tanuló

1-1,89 6 tanuló

A 2013/2014-as tanévben végzett tanulókról a beérkezett visszajelzések alapján megállapítható, hogy az általános iskolában a végzés tanévében elért eredményhez képest a 

2015/2016-os tanévben:                                                                                                                                                                                                                                                                              14 

(87,5%) tanuló rontott, 2 (12,5%) tanuló javított tanulmányi átlagán

Átlag javítás mértéke

A 2014/2015-ös tanévben végzett tanulókról a beérkezett visszajelzések alapján megállapítható, hogy az általános iskolában a végzés tanévében elért eredményhez képest a 

2015/2016-os tanévben:                                                                                                                                                                                                                                                                             23 

(74,19%) tanuló rontott, 6 (19,35%) tanuló javított tanulmányi átlagán, 2 (6,45%) tanuló megtartotta eredményét.

Átlag javítás mértéke


