Szülői tájékoztató a kompetenciamérésről
Kedves 6. és 8. osztályos szülők!
A közoktatási törvény 99. § (4), (5) bekezdéseiben foglaltak szerint az ország összes 6. 8. és 10.
osztályos tanulójának - azonos időpontban és azonos körülmények között - egy országos
kompetenciamérésen kell részt vennie a saját iskolájában. A mérés során 4 db 45 perces tesztfüzetet
fognak kitölteni (matematika és szövegértés tesztek).

A felmérés időpontja: 2018. május 23. szerda 8.00-12.05
A mérésre 7:40-re kell az iskolába beérkezni, a mérés egységesen 8:00- kor kezdődik és a saját
osztálytermekben fog zajlani. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a
mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglakozás – művészeti és a
testnevelési órák kivételével – számukra nem szervezhető.
A tanulók hozzanak magukkal tollat (legalább kettőt, kéken író, nem radírozhatót), vonalzót,
számológépet és tízórait.
Tanulói kérdőív
A mérés napján egy kérdőívet is hazaküldünk a tanulókkal. A kérdőív belső oldalán részletes
tájékoztatás található a kérdőív céljáról és kezelési módjáról. A személyiségi jogok megfelelő
biztosítása érdekében a kérdőíveket a tanulók hazaviszik, és szüleikkel egyeztetve töltik ki, majd
másnap (május 24-én) visszajuttatják az osztályfőnöküknek. Fontos, hogy a kérdőív információit az
iskola nem ismerheti meg. A kérdőívek visszaküldése önkéntes, de az iskola eredményeinek elemzése
szempontjából fontos, hogy minél több érintett tanuló kitöltse és visszaküldje azokat. A Tanulói
kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók
szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését.
Névkártya és Mérési azonosító
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 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 2019. 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.
Kedves Szülők! Kérjük Önöket, hogy szíveskedjenek bennünket támogatni abban, hogy a mérésen
minél jobb és reálisabb kép szülessen iskolánkról. Segítségüket előre is köszönjük.
Székesfehérvár, 2018. május 8.
Tisztelettel:
Strasszerné Farkas Márta
intézményvezető

Szülői tájékoztató az idegen nyelvi mérésről
Kedves 6. és 8. osztályos szülők!
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a 2015/2016. tanév rendjéről szóló
28/2015. EMMI rendelet határozza meg.Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai
Referenciakeret (KER) leírásain (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp) alapulnak.
A mérésben az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló hatodikos és nyolcadik
évfolyamos diákok vesznek részt.
A felmérés időpontja: 2018. május 16.
A 6. évfolyamos tanulók számára az idegen nyelvi mérés 8 órakor (kb 9:40-ig tart), míg a 8.
évfolyamos tanulók számára a mérés 10 órakor kezdődik (kb. 11:40-ig tart). A mérés napja tanítási
napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További
kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.
A felmérés menete:
A tanulóknak a mérés előtt 20 perccel meg kell érkezniük a számukra kijelölt tanterembe. Az
osztályfőnökök előzetesen tájékoztatni fogják a gyerekeket a terembeosztásról. A mérésvezető
irányításával 2*30percben feladatlapot töltenek ki 10 perces szünet közbeiktatásával.
A mérés két részből áll, hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése.
A feladatlap kitöltése alatt sem szótár, sem más segédeszköz nem használható, két darab kéken író,
nem radírozható tollat hozzanak magukkal a diákok.
Támogatásukat köszönjük.
Székesfehérvár, 2018. május 8.
Tisztelettel:
Strasszerné Farkas Márta
intézményvezető

