
Tisztelt Szülők! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy gyermekeik a Tanév rendjében meghatározottak szerint kimeneti mérésben 
vesznek részt az Oktatási Hivatal által meghatározott időkeretben, az iskola által előre megadott időpontban. 
A mérés minden 4.-5.-6.-7.-8. évfolyamos diák számára KÖTELEZŐ. Ezért, ha a tanuló, a számára 
kijelölt mérési napon hiányzik, egy másik napon, - amit az iskola majd meghatároz - a tesztek írását be 
kell pótolnia! 

Az Oktatási Hivatal által megadott mérési időkeret a következő: 

évfolyam időkeret 
7. évf. 2023. március 20. – április 5. 
8. évf. 2023. április 12–27. 
6. évf. 2023. április 28. – május 22. 
4.-5. évf. 2023. május 23. - június 6. 

 

Iskolánk a közeljövőben elkészíti az osztályok pontos mérési beosztását, melyet az osztályfőnökök is 
megosztanak majd Önökkel. 
FONTOS!!! 
A digitális tesztek megírása mellett a tanulók és szüleik hozzáférést kapnak egy online Háttérkérdőívhez is, 
amely a mérési rendszer egyik fontos eleme. A Háttérkérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten 
egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését.  
A Háttérkérdőívet a szülőnek a tanulóval közösen ajánlott kitölteni, és várhatóan legfeljebb 30 percet 
vesz igénybe. A kitöltéshez asztali számítógép, laptop, esetleg tablet javasolt. Telefon használata azért nem 
javasolt, mert bizonyos kijelzőméretnél a válaszlehetőségek tördelése szétcsúszhat.  
A tanulók intézményünktől rövidesen megkapják a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges Mérési 
azonosító kártyát, mely tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét és az indításához szükséges tanulói 
azonosítót.  

A Háttérkérdőív csak olyan időszakokban érhető el, amikor iskolai mérések nem zajlanak:  
- 2023. március 6-tól március 17-ig minden nap 8:00-22:00 óra között  
- 2023. március 20-tól június 6-ig munkanapokon, 18:00-22:00 óra között  
- 2023. április 6-án és április 11-én 8:00-22:00 óra között  
- 2023. június 7-től június 15-ig minden nap 8:00-22:00 óra között  
 

A Háttérkérdőív elérhető: https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/  
A Háttérkérdőív pdf változatban megtekinthető, ám a kérdőív csak online, a https://kerdoiv.tehetsegkapu.hu/ 
oldalon tölthető ki.  
A Háttérkérdőív kitöltéséhez a tanuló mérési azonosítóját is tartalmazó, egyedi kitöltési azonosító 
(belépési jelszó) szükséges. Az első belépés után a jelszót meg kell változtatni, ezzel biztosítható, hogy az 
iskola a megadott válaszokat nem ismerheti meg. A későbbiekben kizárólag ennek a jelszónak a segítségével 
lehet visszalépni a Háttérkérdőívbe és folytatható a válaszadás, illetve lezárásig módosíthatók a válaszok.  
Ha kitöltő lezárta a Háttérkérdőívet, már nem lehet visszalépni.  
A jelszó módosítására, az elfelejtett jelszó újraküldésére nincs lehetőség.  
A hivatalhoz eljutó adatsor csak a tanuló mérési azonosítóját tartalmazza, így a Hivatal számára nem ismert 
sem a mérési azonosítóhoz tartozó tanuló, sem pedig a kitöltő személye.  
A mérés lebonyolítását támogató informatikai rendszerben az iskola nyomon tudja követni, hogy melyik 
mérési azonosítójú tanuló Háttérkérdőíve került már kitöltésre, de nem fér hozzá a Háttérkérdőívben megadott 
válaszokhoz.  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható a Háttérkérdőív menüpont, 
melyben minden szükséges információ megtalálható a kérdőív kitöltéséről.  
Köszönjük segítő együttműködésüket! 
Az iskola Vezetősége 


