
Országos mérésekkel kapcsolatos intézményi feladatok időrendi áttekintése - 2019/2020. tanév 

Célnyelvi mérés Idegen nyelvi mérés Országos kompetenciamérés

Résztvevők
1
: valamennyi két tanítási nyelvű 6., 8. évfolyamos  tanuló

Résztvevők
1
: a célnyelvi mérésben nem érintett valamennyi 6., 8. 

évfolyamos tanuló
Résztvevők

1
: valamennyi 6., 8., 10. évfolyamos mérésben érintett tanuló

A méréssel kapcsolatos teendők A méréssel kapcsolatos teendők A méréssel kapcsolatos teendők

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- adatok megadása, ellenőrzés

- osztály lezárása

- intézményi lezárás

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- adatok megadása, ellenőrzés

- osztály lezárása

- intézményi lezárás

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- adatok megadása, ellenőrzés

- osztály lezárása

- intézményi lezárás

2019. november 22.                              

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- A szükséges módosítások elvégzése

- Mérési csoportok kialakítása

- Jelenléti ív és jegyzőkönyv előállítása, nyomtatása (csoportonként)

- Tanulói címkék és tanulói azonosító kártyák előállítása, nyomtatása

- Mentességek rögzítése a kinyomtatott jelenléti íven

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- A szükséges módosítások elvégzése

- Mérési csoportok kialakítása

- Jelenléti ív és jegyzőkönyv előállítása,  nyomtatása (csoportonként)

- Tanulói  címkék és tanulói azonosító kártyák előállítása, nyomtatása

- Mentességek rögzítése a kinyomtatott jelenléti íven

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- A szükséges módosítások elvégzése

- Jelenléti ívek, Felmérésvezetői jegyzőkönyvek, Tanulói azonosító címkék 

és Névkártyák előállítása, nyomtatása (osztályonként)

- Mentességek rögzítése a kinyomtatott jelenléti íven

- A feladatellátási hely számára készült kérdőív on-line kitöltése

Felmérésvezetők tájékoztatása Felmérésvezetők tájékoztatása Felmérésvezetők felkészítése, ennek dokumentálása

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban:

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára Célnyelvi 

mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban: 

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára    Idegen 

nyelvi mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban: 

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

- Útmutató a mérési koordinátor számára (6., 8., 10. évfolyam)

2020. május 05-06.

A mérőeszközök megérkezése az iskolába:

- a csomagok ellenőrzése a tartalomjegyzék alapján

- azonosító cimkék és "Jelenléti ív" összevetése

2020. május 13-14.

A mérőeszközök megérkezése az iskolába:

- a csomagok ellenőrzése a tartalomjegyzék alapján

- azonosító cimkék és "Jelenléti ív" összevetése

2020. május 19-21.

A mérőeszközök megérkezése az iskolába:

- a csomagok ellenőrzése a tartalomjegyzék alapján

- azonosító cimkék és "Jelenléti ív" összevetése

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban:

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára Célnyelvi 

mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban: 

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára    Idegen 

nyelvi mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban: 

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Útmutató a mérési koordinátor számára (6., 8., 10. évfolyam)

CD-lejátszók ellenőrzése CD-lejátszók ellenőrzése

Az érintettek tájékoztatása (kollégák, tanulók, szülők) Az érintettek tájékoztatása (kollégák, tanulók, szülők)

A lebonyolítás előkészítése: helyszín, iskolarádió, csengő, a 

felmérésvezetőknek átadandó dokumentumok

A lebonyolítás előkészítése: helyszín, iskolarádió, csengő, a 

felmérésvezetőknek átadandó dokumentumok

A lebonyolítás előkészítése: helyszín, iskolarádió, csengő, a 

felmérésvezetőknek átadandó dokumentumok  

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára

Célnyelvi mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára

Idegen nyelvi mérés, 2020

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Útmutató a mérési koordinátor számára (6.,8., 10. évfolyam)

Mérés előtti 

időszak

Az adatbegyűjtő rendszer újbóli 

megnyitásától
2

a mérés napjáig

1
 Résztvevők meghatározása: Részletesebben lásd az Országos mérések adminisztrációs kézikönyvét.

2
 Az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerének (adatbegyűjtő rendszer) tervezett nyitása: 2019. november 4.-5. és 2020. április 24.-27.

3
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (4) valamint a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 10. § (1), (4), (5).

a mérés napjáig

Az érintettek tájékoztatása (kollégák, tanulók, szülők)

Időpont

Adatbegyűjtési 

időszak

Az adatbegyűjtő rendszer 

nyitásától
2

november 22.-ig 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben: - jogosultságok kiosztása az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszeréhez

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- intézményi szintű nyilatkozat

- feladatellátási hely szintű nyilatkozat

- mérésben érintettek körének meghatározása (évfolyam, osztály, mérés típusa)

- tanulói adatok rögzítése

- mérési azonosító generálása és az érzékeny adatok megadása

Az országos mérések adatszolgáltatását igazoló dokumentum ("Adatlap nyomtatása" az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszeréből) elhelyezése az intézmény irattárában.

Az Oktatási Hivatal lezárja az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerét. A Hivatal az intézmény által eddig az időpontig közölt adatokat tekinti véglegesnek, hitelesnek, melyek valódiságáért az iskola vezetője felelős
3
.

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban: 

Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - Felhasználói útmutató



Országos mérésekkel kapcsolatos intézményi feladatok időrendi áttekintése - 2019/2020. tanév 

Célnyelvi mérés Idegen nyelvi mérés Országos kompetenciamérés

Résztvevők
1
: valamennyi két tanítási nyelvű 6., 8. évfolyamos  tanuló

Résztvevők
1
: a célnyelvi mérésben nem érintett valamennyi 6., 8. 

évfolyamos tanuló
Résztvevők

1
: valamennyi 6., 8., 10. évfolyamos mérésben érintett tanuló

A méréssel kapcsolatos teendők A méréssel kapcsolatos teendők A méréssel kapcsolatos teendőkIdőpont

A mérés napja: 2020. május 13., szerda A mérés napja: 2020. május 20., szerda A mérés napja: 2020. május 27., szerda

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- "Jelenléti ív és jegyzőkönyv"-ek és a

- Mentességek rögzítése

A kitöltött tesztek javítása-értékelése (2 nyelvtanár)

Nyelvi mérések eredményrögzítő programjában:

- az eredmények rögzítése

- statisztika mentése

- intézményi lezárás

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- "Jelenléti ív és jegyzőkönyv"-ek és a

- Mentességek rögzítése

A kitöltött tesztek javítása-értékelése (2 nyelvtanár)

Nyelvi mérések eredményrögzítő programjában:

- az eredmények rögzítése

- statisztika mentése

- intézményi lezárás

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban:

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

- Nyelvi mérések eredményrögzítő programja

-Felhasználói útmutató 2019/2020. tanév

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban:

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

- Nyelvi mérések eredményrögzítő programja

-Felhasználói útmutató 2019/2020. tanév

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:

- Jelenléti ívek és

- Felmérésvezetői jegyzőkönyvek rögzítése

- "Visszaküldendő doboz tartalomjegyzéke" nyomtatása

Tanulói kérdőívek visszaszedésének utolsó napja

A felmérési anyagok és dokumentumok becsomagolása:

- Tesztfüzetek

- Tanulói kérdőívek

- Tartalomjegyzék

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Útmutató a mérési koordinátor számára (6., 8., és 10. évfolyam)

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

2020. június 3-tól június 8-ig Mérési csomagok elszállítása

A Nyelvi mérések eredményrögzítő programjában az intézményi adatok 

lezárása
4
.

A Nyelvi mérések eredményrögzítő programjában az intézményi adatok 

lezárása
4
.

Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében
2
:                                                       

- A feladatellátási hely számára készült kérdőív on-line kitöltése                                                                                                                    

- Intézményi lezárás

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Nyelvi mérések eredményrögzítő programja -Felhasználói útmutató 

2019/2020. tanév

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumban:

- Nyelvi mérések eredményrögzítő programja - Felhasználói útmutató 

2019/2020. tanév

A feladatok végrehajtásához segítség található az alábbi dokumentumokban:

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve

- Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszere "Súgó" menüpont - 

Felhasználói útmutató

Irattári terv szerint A dokumentumok irattározása A dokumentumok irattározása Az intézményben maradt dokumentumok irattározása

2020. június 10. 
Az iskolai eredmények közzététele a honlapon, annak hiányában a helyben 

szokásos módon.
5 

Az iskolai eredmények közzététele a honlapon, annak hiányában a helyben 

szokásos módon.
5 

2020. június 10-ig

1
 Résztvevők meghatározása: Részletesebben lásd az Országos mérések adminisztrációs kézikönyvét.

2
 Az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerének (adatbegyűjtő rendszer) tervezett nyitása: 2019. november 4.-5. és 2020. április 24.-27.

Mérés

5
 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 10. § (4), (5); 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § (3) szerint

3
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. § (4) valamint a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 10. § (1), (4), (5).

4
Az Oktatási Hivatal a Nyelvi mérések eredményrögzítő programját ezen a napon lezárja, a programban eddig az időpontig rögzített adatokat tekinti az intézményre vonatkozóan véglegesnek, hitelesnek.

Mérés utáni 

időszak

a mérés napjától 

2020. június 10-ig

a mérés napjától 

2020. június 3-ig


