
6. A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola továbbtanulási, kimeneti 

mutatói, valamint az országos kompetenciaméréseken az elmúlt 3 tanév során elért 

eredményeinek a bemutatása 

a) Érettségi vizsgák eredményei az elmúlt három évben 
A gimnáziumunk érettségi eredményei1 az elmúlt három tanévben jelentős ingadozást nem mutatnak. 

Az országos és a Baranya megyei átlagokhoz képest a roma/cigány nemzetiségi népismeret, a beás 

nyelv, az emberismeret és etika tárgyak esetében kimagasló a diákjaink elért eredménye, a többi 

tantárgy esetében pedig az országos átlaghoz közeli.  

 

 

 

 

 

 

b) Nyelvvizsga eredményeink 

Iskolánk célja, hogy a nappali tagozatra járó fiataljaink középfokú nyelvvizsgát szerezzenek 

gimnáziumi tanulmányaik végére, beás vagy angol nyelvből. A nyelvvizsgák költségeit a Fenntartónk 

finanszírozza teljes mértékben. A vizsgákra való felkészítést pedig nyelvtanáraink végzik. Sikeres 

nyelvvizsgát szerzett tanulóink száma:    

angol 

(alapfok) 

angol 

(középfok) 
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(alapfok) 

beás 

(középfok) 

beás 

(felsőfok) 

összesen 

1 fő 1 fő 2 fő 44 fő 4 fő 52 fő 

                                                           
1 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/statisztikak_vizsgaeredmenyek 



c) Továbbtanulási mutatóink 

A végzős gimnáziumi évfolyamon tanuló nappali tagozatosok száma összesen 2008 és 2019 

között2 146 fő volt. Továbbtanulási arányuk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kompetenciamérések eredményei az elmúlt 3 tanév során 

Az elmúlt három tanévben (2016-2019) az országos kompetenciaméréseken (OKM) elért 

eredményeink az Oktatási Hivatal 2019. évi kimutatása szerint, mely a tanulóink társadalmi 

státusza és teljesítménye közötti vizsgálatokra épült, iskolánk a hátránykiegyenlítés és a tudás 

fejlesztése terén kiemelkedő eredményeket ért el. Az OKM adatok alapján roma/cigány 

származású halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink jobb eredményt érnek el, mint az a 

családi hátterük alapján várható volna. Gimnáziumunk szociokulturális hátránykompenzáló 

hatása tehát releváns és mérhető eredményeket mutat. Az Oktatási Hivatal elemzése3 alapján 

szerepelünk a kiemelkedő teljesítményű iskolák között. Hátránykiegyenlítés matematika és 

szövegértés területen: Az elmúlt 5 évben 4-szer teljesítette iskolánk a feltételeket 

mindkét területen. Tudásfejlesztés matematika és szövegértés területen: Az elmúlt 5 

évben 2-szer teljesítette iskolánk a feltételeket mindkét területen.  

                                                           
2 Intézményünk 2004-ben alapult. 
3 https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak 
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/kozepfoku_beiskolazasi_kereso/!DARI_KifirStat/

oh.php?id=kir_kifir_talalat 

 fő % 

Felsőoktatásban tanult tovább 35 fő 24% 

Középfokú oktatásban tanult tovább 66 fő 45% 

Nem tanult tovább 45 fő 31% 

Összes továbbtanuló aránya 101 fő 69% 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/kozepfoku_beiskolazasi_kereso/!DARI_KifirStat/oh.php?id=kir_kifir_talalat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/kozepfoku_beiskolazasi_kereso/!DARI_KifirStat/oh.php?id=kir_kifir_talalat


 

 

 

 

 

 


