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ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS
A 6., 8. és 10. évfolyam tanulói részt vesznek az országos kompetenciamérésben

2017. május 24-én, szerdán.
Ezen a napon részükre a tanítási órákat nem tartjuk meg, ehelyett 4-szer 45 perces tesztet
írnak matematikából és szövegértésből. A tesztek megírása, illetve az ebéd után, hozzávetőleg
12:30-kor a diákok – a napközisek kivételével – hazamehetnek.
Csak a délutáni szakkörök és egyéb tanórán kívüli foglalkozások lesznek megtartva.
A TESZT:
Hozzanak magukkal legalább 2 tollat, vonalzót, számológépet.
A felmérésben használt tesztek a felmérés befejezéséig titkosak, tehát nem ismerhetik meg az
érintettek (tanárok, iskolavezetés, szülő) sem. A felmérés után az érdeklődők megtekinthetik
a felmérés anyagait.
A NÉVKÁRTYA:
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 29-től a http://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.
Kérjük, hogy a Névkártyákat ne küldjék vissza, hanem őrizzék meg az eredmények
megtekintéséhez!
A TANULÓI KÉRDŐÍV:
A felmérés része a Tanulói kérdőív is, amelyet minden érintett tanulónak pénteken átadunk;
kérjük, hogy hétfőre küldjék vissza.
Köszönjük, hogy kitöltik a kérdőívet, hiszen a benne szereplő adatok - az Oktatási Hivatal által
történő - feldolgozása után reálisabb képet kapunk az iskola teljesítményéről.
Kérjük, hogy az üres kérdőíveket is küldjék vissza.
BIZALMAS ADATKEZELÉS
A Tanulói kérdőív kérdéseire adott válaszokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem
ismerhetjük meg, azokat nem kezelhetjük! Ha a kérdőív nyitott borítékban, vagy akár boríték
nélkül érkezik, akkor sem tekintjük meg azok tartalmát, olvasatlanul küldjük tovább. Ezeket az
adatkezelési szabályokat feltétlenül betartjuk és betartatjuk.
Segítségüket köszönjük
P. Holczinger Ferenc SJ
Igazgató

