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 Iktatószám: KPF/1117-1/2010. 
 Tárgy: Tanulói kérdıív 
 
Tisztelt Igazgató Asszony/ Úr! 
 
2010. május 26-án kerül sor az országos mérésekre a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon. A mérési 
rendszer fontos eleme a Tanulói kérdıív. 
 
2009-ben az Adatvédelmi Biztos felkérte az Oktatási Hivatalt, hogy a Tanulói kérdıívek kezelésével 
kapcsolatosan ismételten és hangsúlyosan hívja fel az iskolák figyelmét a kérdıív céljára és kezelési 
szabályainak betartására. 
 
A Tanulói kérdıív célja: 
A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítménye szoros 
összefüggésben áll családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzetével. Éppen ezért a különbözı 
tanulói összetételő iskolák pedagógiai teljesítményét pusztán a mért teljesítményátlagok nem tükrözik 
megfelelıen. A Tanulói kérdıív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a 
tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését.  
A tanulói kérdıívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítı 
családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válik az azonos vagy hasonló körülmények között 
élı diákokat oktató iskolák teljesítménye. Így pl. azon iskolák rendkívül értékes pedagógiai munkája is 
megmutatkozhat, amelyek nem a legjobb körülmények között élı, legtehetségesebb tanulókkal 
foglalkoznak.  
 
A Tanulói kérdıív kitöltése: 
A kérdıívek kitöltése a mérési eredmények értékelésének szempontjából rendkívül fontos, ám a tanulók 
és szüleik számára önkéntes! Annak érdekében, hogy minél többen visszaküldjék azokat, hasznos, ha az 
iskola alaposan tájékoztatja a szülıket a mérés, és ezen belül a tanulói kérdıívek céljáról, jelentıségérıl. 
Fontos, hogy a kérdıívet a tanulók a szülıkkel közösen töltsék ki. Ennek érdekében – természetesen az 
erre vonatkozó eljárásrend betartása mellett (Útmutató a telephelyi koordinátor számára 2.13 „A Tanulói 
kérdıívek kiosztása”) – a mérési azonosítót tartalmazó címkével ellátott Tanulói kérdıívet már a mérés 
napja elıtt ki lehet osztani. Kérjük, hívják fel a tanulók figyelmét arra, hogy a kérdıívben található 
tájékoztatót szüleikkel együtt olvassák el! 
 
A Tanulói kérdıív adatainak kezelése: 
A Tanulói kérdıív kérdéseire adott válaszokat az érintettek hozzájárulása nélkül az iskola nem ismerheti 
meg, azokat nem kezelheti! Ha a kitöltött kérdıív zárt borítékban érkezik vissza, az iskolának azt 
bontatlanul kell a visszaküldendı anyagokat tartalmazó csomagban elhelyezni. Ha a kérdıív nyitott 
borítékban vagy akár boríték nélkül érkezik, az iskola akkor sem ismerheti meg azok tartalmát, 
olvasatlanul kell a visszaküldendı anyagokat tartalmazó csomagban elhelyezni azokat. 
 
Az adatok feldolgozása során az Oktatási Hivatal csak a tanulók mérési azonosítóját ismeri, személyes 
adataikat nem. A Tanulói kérdıívben közölt adatok az egyéni elemzésekben sem jelennek meg. 
 
Kérem, hogy a fenti kezelési szabályokat a mérés elıkészítése és lebonyolítása során feltétlenül tartsák be. 
Együttmőködésüket elıre is köszönöm! 
 
Budapest, 2010. május 12. 
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