
 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos kompetenciamérésre, amely a tanulók 

matematikai eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálja, az idei tanévben 2017. május 

24-én (szerdán) a 6., 8. és 10. évfolyam osztályaiban kerül sor.  

 A mérés napja a 6., 8. és 10. évfolyam osztályaiban tanítási napnak minősül, betegség 

vagy egyéb hiányzás esetén a szokásos módon orvosi igazolást kell hozni a távollét 

időtartamára. 

 A mérésben érintett diákok az első négy órában írják tesztfeladataikat, további óráik 

ezen a napon elmaradnak.  Kivételt képez ez alól a 10. évfolyam, ahol a mérés után a 

közvetlenül csatlakozó órákban a művészeti és testnevelés órákat meg tudjuk tartani, s 

erre a rendelet is lehetőséget ad. Kérjük, hogy ezekre az órákra a tanulók felszerelést 

hozzanak magukkal. 

 10. a 10. b 10. c 

5. óra ének-zene rajz testnevelés 

6. óra testnevelés rajz  

 A csengetési rend módosulni fog, erről a tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 

1. A felmérésben használt tesztek - bár a felmérést megelőzően már megérkeztek az iskolába - 

a felmérés befejezéséig titkosak, tehát nem ismerhetik meg az érintettek (tanárok, 

felmérésvezetők, mérési koordinátor, iskolavezetés) sem. A felmérés tanulói tesztjenek 

biztonságos kezelését az Oktatási Hivatal ellenőrizheti. A felmérés után azonban az 

érdeklődők megtekinthetik a felmérés anyagait az az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos készség- és 

képességmérés/Tesztfüzetek és javítókulcsok menüpontban. 

2. A mérés napján minden érintett tanuló saját nevére szóló Névkártyát kap, amelyen szerepel 

a tanulói Mérési azonosító. A Mérési azonosító segítségével tudják megtekinteni a tanuló 

mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2018. február 28-tól a 

https://www.kir.hu/okmfit/ honlapon, a Tanulói jelentés menüpont alatt. A Névkártyán 

található név és Mérési azonosító összekapcsolását csak az iskola tudja elvégezni. A két adat 

együttes kezelésére az iskolán és a tanuló szülőjén kívül senki sem jogosult, ezért kérjük, 

hogy a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA! 

3. A felmérés részét képezi tanulónként a Tanulói kérdőív is, amelyet minden diák a mérés 

napján a felmérésvezetőtől megkap hazavitelre. A Tanulói kérdőívek azt a célt szolgálják, 

hogy a belőlük nyert adatok segítségével az iskola eredményeit ne csak önmagukban, hanem 

a tanulók és az iskola rendelkezésére álló lehetőségek, valamint a rájuk jellemző 

körülmények figyelembevételével tudják a szakértők elemezni. Kérem, hogy a kérdőívet a 

tanulóval együtt töltsék ki otthon. A kérdőív kitöltése önkéntes, azt Önök lezárt borítékban 

is visszaküldhetik az iskola számára. A kérdőíveket osztályonként a tanulók osztályfőnökei 

gyűjtik össze. A visszajuttatás határideje: 2017. május 26.  

 

Támogatásukat köszönjük. 

 

Üdvözlettel: 

 

Bogáthné Erdődi Judit 

igazgatóhelyettes 


