
Tisztelt Szülő!

Kérem, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassam a gyermekét érintő országos kompetenciamérésről. 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt, a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 79. §-ában szabályozott és a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet 11. 
§ (1) bekezdése határozza meg. 
A kompetenciamérés napja e rendelet alapján: 2017. május 24. (szerda). 

• A méréseket a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon kell megszervezni minden tanuló részvételével. 
• Az országos vizsgálat lehetőséget teremt arra, hogy az iskolában minél inkább tért hódítson a pedagógiai-

szakmai mérés-értékelés, ismertté váljanak és elterjedjenek annak módszerei, eszközei, valamint az iskolák 
számára is hozzáférhetőek legyenek azok az adatok, amelyekkel intézményünk helyi  szintű értékelését el 
tudják végezni. 

• A 8. és 10. évfolyam tesztjei (4x45 perc) olyan matematikai és szövegértési eszköztudást mérő feladatokból 
állnak,  amelyek  elsősorban  nem  az  iskolai  tanterv  konkrét  megvalósulását,  hanem  a  tanulóknak  azt  a 
képességét mérik, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, helyzetek megoldásában. A 
tanulóknak  a  tesztek  kitöltéséhez  szükségük  lesz  íróeszközre,  vonalzóra és  számológépre,  ezeket  az 
eszközöket kérjük, hozzák magukkal. 

• A teszt kitöltése valamennyi tanuló számára kötelező! A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet 
az  érintett  tanulók  a  mérésben  való  részvétellel  teljesítenek.  A  mérésen  való  részvétel,  illetve 
távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozásokon való részvételre, illetve a tanórai foglalkozásokról való 
távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 79. § (2)/.

• Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele az országos kompetenciamérésben:
a) Az  integráltan  tanuló  testi  és  érzékszervi  fogyatékos  tanulók  (kivéve  azokat  a  tanulókat,  akiket 

fogyatékosságuk  megakadályoz  a  teszt  kitöltésében)  részt  vesznek  a  mérésben.  Eredményeik 
bekerülnek  a  feladatellátási  hely  tanulóinak  elemzésébe,  a  Fenntartói,  az  Iskolai  és  a  Telephelyi-
Székhelyi jelentésbe. 

b) Az érvényes szakértői vélemény szerint egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók részt vesznek a  
mérésben, de ezen tanulók eredményei nem kerülnek be a feladatellátási hely tanulóinak elemzésébe, a 
Fenntartói, az Iskolai és a Telephelyi-Székhelyi jelentésbe. 

c) Azok a tanulók, akiket testi vagy érzékszervi fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében, nem 
vesznek részt a mérésben.

d) Az  érvényes  szakértői  vélemény  alapján  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézséggel  küzdő 
tanulóknak részt kell venniük a mérésben, eredményük beleszámít a feladatellátási hely és az iskola 
eredményébe.  A tanulókra  vonatkozó adatszolgáltatásról  szóló részlete  információkat  a  programhoz 
készült felhasználói útmutató tartalmaz.

• A felmérés része egy tanulói kérdőív is. A Tanulói kérdőívek azt a célt szolgálják, hogy a belőlük nyert adatok 
segítségével az iskola eredményeit ne csak önmagában, hanem a tanulók és az iskola rendelkezésére álló  
lehetőségek és a rájuk jellemző körülmények figyelembevételével tudják elemezni, valamint országosan és 
iskolai  szinten egyaránt vizsgálni lehessen a tanulók szociokulturális  hátterének és mért  teljesítményének 
összefüggését.  Kérjük,  hogy  ezen  kérdőíveket  gyermekükkel  együtt  otthon  töltsék  ki. A kitöltött 
kérdőíveket  lezárt  borítékban is  visszaküldhetik,  amit  a  gyermeküknek személyesen kell  leadni  az 
igazgatóhelyettesi  irodában,  2017.  május 24-én  (szerdán),  de  legkésőbb május 25-én  (csütörtökön). 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes, de a ki nem töltött kérdőíveket is kérjük 
visszaküldeni!

• A felmérés időpontja: 2017. május 24. (szerda), a kezdési időpont: 8.00 óra. Gyülekező 7.45-kor az iskola 
aulájában.

• A mérés  napján  a  tanulók  saját  nevükre  szóló  Névkártyát  kapnak,  amelyen  szerepel  a  tanuló  Mérési 
azonosítója.  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 hívja 
fel a szülők figyelmét, hogy a Névkártyákat NE KÜLDJÉK VISSZA! 

Szíves közreműködésüket köszönve,

Tisztelettel:
Tóth Tamás

        igazgató

https://www.kir.hu/okmfit

