
Tisztelt osztályfőnök kolléga! 

Kérem az osztály tanulóit tájékoztatni az alábbiakról. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése által elrendelt országos 

mérések időpontját a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. EMMI rendelet 9. § (3) 

bekezdése határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján 2014. május 28., szerda. 

A 47/2013 EMMI rendelet 79. § (2) bekezdése szerint az országos mérések lebonyolítása 

tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások keretében történik. A mérés napja tanítási 

napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, azaz ezen 

a napon az érintett osztályok tanulói az iskolai órarend szerinti tanítási órák alól mentesülnek, 

részvételük a felmérésen kötelező! (A mérésben részt vevő pedagógus a mérés napjára eső 

kötelező óráját az adott napon a méréssel összefüggő feladatok végrehajtásával teljesíti.) A 

mérésen való részvétel, illetve távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozásokon való 

részvételre, illetve a tanórai foglakozásokról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni (EMMI rendelet 79. § (2)). 

A mérés tartama a 10. évfolyamon négy 45 perces tanóra (10-15 perces szünetekkel), 

- a méréseket a helyben szokásos csengetési rendbe illesztve lehet megtervezni, 

- a mérések lebonyolításának eljárásrendjében a korábbi években megszokotthoz képest 

jelentős változás nem várható. 

A Hivatal 2015. február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket 

készít, majd megküldi azokat az illetékeseknek. 

A program célja: a 2001. őszén elindított mérés folytatásával a pedagógiai-szakmai mérés-

értékelés ismertségének további erősítése, illetve az, hogy a kollégák újra képet kapjanak 

diákjaik képességeinek, készségeinek szintjéről, azok változásának mértékéről. 

Iskolánkból érintett osztályok: 10.A, 10.B, 10.C, 10.R, 10.S. 

A tanulók a tesztek kitöltését 8:25-kor kezdik meg. Tehát a tanulók 8:00-ig érkezzenek 

be az iskolába! A mérés lebonyolítását a csengetési rendhez igazítjuk (2 – 5. órában). 

A mérés a matematikai eszköztudást és az olvasás-szövegértés készségeit mérő, négy, 

egyenként 45 perces tesztből áll, melyeket 10 perces szünetek választanak el egymástól. A 

teszteket a tanulók az erre kiképzett felmérésvezetők (osztályfőnökök), illetve segítők 

irányításával és felügyeletével azonos időpontban és azonos körülmények között töltik ki. 

A tesztek elsősorban eszköztudást mérő feladatokból állnak, melyek alapvetően nem az 

iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik fel, hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a 

tanultakat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák, megoldandó helyzetek esetében. 

A felmérés során a tanulók saját nevükre szóló névkártyát kapnak, melyen szerepel a 

tanuló mérési azonosítója. A mérési azonosító segítségével tudják majd megtekinteni a 

tanulók a mérésben elért eredményéről készülő egyéni jelentést 2015. márciusában, ezért azt 

meg kell őrizni. 

 



A mérést az alábbi beosztás szerint bonyolítjuk le: 

osztály Osztályfőnök / felmérésvezető tanterem segítő 

    

10.A Dénes Roxána B/4 Márta Attila 

10.B Csöngei Dezső B/2 Albert Enikő 

10.C Zalavári András B/3 Böhm László 

10.R Bakai Zoltán B/5 Varga József 

10.S Linczmayer Éva B/6 Orbán Zsolt 

A felmérésnek része a tanulói kérdőív is, melyet a felmérés végén a tanulók megkapnak, 

hogy otthon a szülőkkel együtt kitöltsék. Fontos, hogy minél több kitöltött kérdőív érkezzen 

vissza legkésőbb május 30-án, pénteken. (Bár a kérdőív kitöltése önkéntes, kérlek 

Benneteket, hogy vegyétek rá – főleg a szakiskolásokat –, hogy töltsék ki, és hozzák vissza a 

kérdőíveket péntekig.) 

Kérem a tanulók figyelmét felhívni arra, hogy a felmérést vegyék komolyan, és a tesztek 

megválaszolásakor tudásuk legjavát adják! 

Kérem továbbá a tanulók szüleit az ellenőrző könyveken keresztül tájékoztatni a felmérés 

tényéről és időpontjáról. 

A tanulók a mérésre feltétlenül hozzanak magukkal tollat, vonalzót és számológépet. 

Veszprém, 2014. május 15. 

 _________________ 
 Krausz Attila 

 ig.h. 


