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iKMPLUS na sekundarni stopnji I 
Dragi starši, dragi skrbniki! 

Jeseni 2022 se bo za 7. razred začelo individualno merjenje kompetenc PLUS (iKMPLUS). Z njim se 
ocenjuje učno raven učencev pri predmetih nemščina, matematika in angleščina. Pokaže, kje je vaš 
otrok trenutno glede znanja in kje se lahko še izboljša. Rezultati učiteljem zagotavljajo dodatne 
informacije o njihovih učencih. To jim pomaga pri individualni podpori otroku in njegovemu učenju.  

Rezultati pomagajo učiteljem tudi pri razmisleku o poučevanju in njihovem razvoju. Šole te 
informacije uporabljajo za stalni razvoj kakovosti šole. Rezultati niso vključeni v oceno in ne služijo 
kot podlaga za vpis v nadaljevanje izobraževanja. 

Kako poteka iKMPLUS? 

V okviru iKMPLUS vaš otrok rešuje naloge iz nemščine, matematike in angleščine. Reševanje nalog 
poteka NA SPLETU in traja približno eno šolsko uro na predmet. 

iKMPLUS bo potekal v vseh srednjih šolah in  splošnih višjih srednjih šolah med 21. novembrom in 20. 
decembrom 2022. Natančne datume določijo učitelji in vodstvo šole. Datume lahko izveste 
neposredno pri odgovornem učitelju ali pri vodstvu šole. Na nekaterih izbranih šolah poteka iKMPLUS 
že prej. Izvajajo ga posebej usposobljene osebe in služi kot ukrep za zagotavljanje kakovosti. 

Ali bom prejel otrokove rezultate? 

Vsak otrok, ki se udeleži iKMPLUS, prejme od enega od odgovornih učiteljev tako imenovano povratno 
kodo. S to kodo lahko rezultate svojega otroka pridobite prek spleta. Kodo prejmejo učenci takoj, ko 
so na voljo rezultati. 

Z vsemi zbranimi podatki ravnamo zelo skrbno in v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami. Samo 
odgovorni učitelj in vodstvo šole lahko rezultate povežeta z imenom zadevnega otroka. Razen njih 
nihče drug ne more videti rezultatov vašega otroka. Rezultatov tudi ni dovoljeno posredovati drugim 
šolam.  

Več informacij o varstvu podatkov najdete na naslovu: https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-
schueler.  
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Kaj se bo zgodilo z rezultati? 

Na skupnem pogovoru boste z otrokom izvedeli več o rezultatih in se skupaj z odgovornim učiteljem 
dogovorili o nadaljnjih učnih ciljih in konkretnih korakih za vašega otroka. Vabilo na razgovor boste 
pravočasno prejeli od enega od odgovornih učiteljev ali vodstva šole.  

Kje lahko najdem več informacij?  

Aktualne informacije so na voljo na spletni strani Zveznega inštituta za zagotavljanje kakovosti v 
avstrijskem šolskem sistemu (IQS) in na spletni strani Zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost 
in raziskave (BMBWF): https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html  

Tukaj lahko najdete tudi informacije za starše o iKMPLUS na sekundarni stopnji I, prevedene v druge 
jezike: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

Če imate vprašanja o obdelavi podatkov in pravnih podlagah, se lahko obrnete tudi na pooblaščeno 
osebo za varstvo podatkov pri IQS:  
datenschutz@iqs.gv.at 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html

