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Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola
A 2022/2023-as tanév munkaprogramja (változat: 2.0)
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31.
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8. évfolyam: pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata - 2022. szeptember 19. - október 10.
6, 8. évfolyam: szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló bemeneti mérés, idegen nyelvi mérés - 2022. október  10. - november 11.
4, 5. évfolyam: szövegértési, matematikai kompetenciát vizsgáló bemeneti mérés - 2022. november 14. - november 30.
6-7-8. évfolyam: szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciát vizsgáló kimeneti mérés, idegen nyelvi mérés - 2023. március  6. - június 9.
4, 5. évfolyam: szövegértési, matematikai kompetenciát vizsgáló kimeneti mérés - 2023. március  6. - június 9.
NETFIT-mérés 5-8. évfolyamokon: 2023. január 9. - 2023. május 12. Adatok feltöltése: 2023. június 15.
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