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I. Helyzetelemzés 

 

Munkaközösségünk fenntartói kezdeményezésre alakult a 2018/19-es tanévben. 

Feladatunk az országos mérések intézményi összefogása, értékelési rendszerünk 

összehangolása, a tanulói munka értékelése, a szükséges intézkedések 

meghozatala és végrehajtása. 

Munkaközösségünknek tagja az iskola minden pedagógusa. Bizonyos feladatok 

csak néhány kollégát érintenek, de vannak közös összefogást igénylő feladataink.  

 

 

II. Mérés, értékelés 

 

A pedagógiai mérés során a tanuló megfigyelhető viselkedését, létrehozott 

produktumát előre meghatározott kritériumok és szempontok szerint egy 

mérőeszközön rögzített skálához illesztjük, hogy az elért eredményt 

számszerűsítsük. 

 

A tanulók teljesítményének rendszeres mérése, értékelése a pedagógiai folyamat 

meghatározó területe, végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes 

képzési szakaszokat. Motiválja a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést 

küld a szülő felé, s folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét.  

 

Fontos a nevelőtestület egészére nézve az egységes értékelési rendszer kialakítása 

és következetes alkalmazása. 

 

Írásbeli számonkérés esetén az alábbi értékelési rendszert alkalmazzuk: 

 

 ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 

 

elégtelen (1) 0% - 39% 0% - 29% 

elégséges (2) 40% - 59% 30% - 49% 

közepes (3) 60% - 75% 50% - 69% 

jó (4) 76% - 89% 70% - 84% 

jeles (5) 90% - 100% 85% - 100% 

 

 

 



 
 

 3 

 

III. Fő tevékenységi területeink 

 

 

 DIFER mérés  

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó 

egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres 

megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák felmérik 

azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a 

tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek 

fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a 

tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység 

megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 

 

 idegen nyelvi mérés szervezése, lebonyolítása angol és német nyelvből a 

6. és 8. évfolyamon 

 

 országos kompetenciamérés szervezése, lebonyolítása matematikából és 

szövegértésből a 6. és 8. évfolyamon 

 

 NETFIT mérés (a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata) 

figyelemmel kísérése 

 

 osztályozó- és javító vizsgák szervezése, lebonyolítása 

 

 az OH által megküldött kompetenciamérési eredmények értékelése 

 

 lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

szervezése, lebonyolítása 
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IV. Feladataink időrendben 

 

Határidő Feladat Felelős 

2020. augusztus 28. Munkaközösség megalakulása mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető 

 

2020. szeptember 

13. 

Munkaterv leadása mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető 

 

2020. szeptember 

21-    

          október 12.           

Az OH kísérleti jelleggel 

megszervezi az  Nkt.  80.  § 

(1a)  bekezdése alapján 

a  pályaválasztást megalapozó 

kompetenciák vizsgálatát 
a  Hivatal által elkészített és 

informatikai rendszerének 

közvetítésével, az  iskolák 

számára elérhetővé tett digitális 

mérő- és támogató eszközökkel, 

a Hivatal által kiadott 

eljárásrend alkalmazása 

 

2020. szeptember 

30.  

Év eleji diagnosztikus mérések 

megíratása, kiértékelése 

magyar, idegen nyelv és 

matematika tantárgyakból 

szaktanárok 

2020. október 02.  Az év eleji felmérők 

eredményeinek leadása 

szaktanárok 

2020. október 09. DIFER-mérésben részt vevők 

körének meghatározása 

Bagolyné Takács 

Enikő és az elsős 

osztályfőnökök 

2020. október 22. DIFER-mérésben résztvevők 

létszámának jelentése az OH-

nak 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2020. november 20. Adatszolgáltatás az OH részére 

OKM-hez és  idegen nyelvi 

méréshez 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 
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2020. december 04-

ig  

DIFER-mérés lebonyolítása Bagolyné Takács 

Enikő 

 

2021.január 4. és 

március 31. között 

Az OH szakmai ellenőrzés 

keretében meg fogja vizsgálni 

a  nevelési-oktatási 

intézményekben a pedagógus-

továbbképzési kötelezettség 

teljesítését és dokumentálását. 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2021. január11. és 

2021. április 23. 

között 

5.-8. évfolyamon NETFIT 

mérés elvégzése 

testnevelő tanárok 

2021. február 9. 

 

A tanítási évben nevelőtestületi 

értekezleten el kell végezni az 

adott intézményre vonatkozó, 

az országos kompetenciamérés, 

a nyelvi mérés, a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer, 

valamint a NETFIT® rendszer 

szerinti fizikai fittségi mérések 

legutolsó rendelkezésre álló 

adatainak elemzését, 

értékelését. A nevelőtestületi 

értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás 

céljából meg kell küldeni az 

iskolaszéknek, az intézményi 

tanácsnak és a fenntartónak.  

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2021. február 10. Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2021. május 19. Idegen nyelvi mérés idegen nyelvi szak- 

tanárok 

2021. május 26. Országos Kompetenciamérés 6.és 8.évfolyamos 

osztályfőnökök 

2021. május 28-ig NETFIT-mérés eredményeinek 

feltöltése 

testnevelő tanárok 
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2021. június 11. Idegen nyelvi mérés 

eredményeinek megküldése az 

OH-nak, valamint közzététele 

az iskola honlapján 

idegen nyelvi 

szaktanárok és 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető 

2021. június 12. Év végi szummatív mérések 

megíratása, kiértékelése 

magyar, idegen nyelv és 

matematika tantárgyakból 

szaktanárok,  

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető 

2021. június 23-ig Nevelőtestületi értekezleten 

elemezni, értékelni kell az 

országos kompetenciamérés, a 

nyelvi mérés, valamint a 

lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókkal 

kapcsolatos támogató rendszer 

utolsó rendelkezésre álló 

adatait. A jegyzőkönyvet meg 

kell küldeni az iskolaszéknek, 

az intézményi tanácsnak és a 

fenntartónak. 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

2021. június 30-ig Lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulókról 

adatszolgáltatás 

mérés-értékelés 

munkaközösség-

vezető, 

intézményvezető-

helyettesek 

 

 


