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„…ardere  et  lucere…” 

 

 

Kompetenciamérés 2014 

6., 8., 10. évfolyam szülői közössége 

 

Tisztelt Szülők! 

 

Május 28-án, szerdán írják a hatodik, nyolcadik és tízedik évfolyam tanulói az országos 

kompetenciamérés szövegértési és matematikai feladatlapjait. Kérjük, hogy ezen a napon a 

gyerekek reggel fél nyolcig érjenek be az iskolába. Hozzanak magukkal számológépet, 

vonalzót (derékszögű) és enni-, innivalót. A felmérés 12 óra után 5 perccel ér véget. Utána 

ebéd és hazamenetel (a felmérésben érintett diákoknak nem szervezhető tanítási óra). 

 

A gyerekek ma, pénteken megkapták a tanulói kérdőívet. Ezek kitöltése önkéntes és anonim 

(a tanulói kód bizalmas adatnak minősül, harmadik személynek nem adható ki). Ahhoz, hogy 

a felmérést követően az iskola munkájáról összehasonlító elemzést kapjunk, elengedhetetlenül 

szükséges ezen háttérinformációk megfelelő statisztikai mennyisége. Az elmúlt két mérés 

során ezt sikerült biztosítani. Ezért határozottan kérem Önöket, hogy legkésőbb szerdáig 

mindenképpen juttassák vissza ezeket a kitöltött kérdőíveket az osztályfőnököknek. 

Segítségüket köszönöm. 

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2011. évi köznevelési törvény értelmében a nyolc 

évfolyamos gimnáziumok esetében a mérés eredményeit figyelembe veszik három év 

átlagában a működési feltételeknél. Ennek első alkalma a 2013-as mérés volt. Így nagyon 

fontos, hogy a gyerekek komolyan vegyék a dolgozatok megírását. A javítás központilag – 

tehát nem az iskolában – történik. A hazaküldött tanulói azonosító címkét ne küldjék vissza, 

jól őrizzék meg, mert 2015. február 28. után a http://www.kir.hu/okmfit honlapon 

megnézhetik gyermekük eredményét (A hatodik feletti évfolyamok tanulóinak már 

rendelkezésre áll a korábbi mérések eredménye). Ahhoz, hogy gyermekük fejlődéséről reális 

képet kapjanak, szintén fontos, hogy a tanulói kérdőívet kitöltve visszaküldjék.  

     Tisztelettel, 

        

Budapest, 2014. május 23.     Barlay Bence 
             igazgató 


