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iKMPLUS на средњем нивоу I 
 
Поштовани родитељи, поштовани законски старатељи! 

Мерење индивидуалних компетенција ПЛУС (iKMPLUS) за 7. разред почиње у јесен 2022. 
године. Истражује ниво знања ученица/ка из предмета немачки, математика и енглески 
језик. Показује где се Ваше дете налази у овом тренутку и где се може даље поправљати. 
Резултати нуде наставницима додатне информације о њиховим ученицама/има. Они при томе 
помажу у индивидуалном подстицању Вашег детета и његовој подршци при учењу.  

Резултати такође подржавају наставника у промишљању и даљем развоју поучавања. Школе 
користе информације о сталном развоју квалитета школе. Резултати не улазе у оцену. Они не 
служе као основа за упис у средњу школу. 

Како протиче iKMPLUS? 

У оквиру iKMPLUS Ваше дете решава задатке из немачког, математике и енглеског језика. 
Обрада задатака се врши НА МРЕЖИ и траје око један наставни час по предмету. 

iKMPLUS ће се одржати у свим средњим и средњим школама општег усмерења од 21. новембра 
до 20. децембра 2022. године. Тачне термине одређују учитељи и управа школе. Термине ћете 
сазнати директно од одговорног наставника или управе школе. У неколико одабраних школа 
iKMPLUS ће се одржати раније. То раде посебно обучене особе и служи као мера осигурања 
квалитета. 

Хоћу ли добити резултате свог детета? 

Свако дете, које учествује у iKMPLUS, добија од једног од одговорних учитеља такозвани код за 
повратне информације. Помоћу овог кода можете да позовете резултате свог детета на 
мрежи. Код ће бити подељен ученицама и ученицима, чим резултати буду доступни. 

Сви прикупљени подаци обрађују се са највећом пажњом и у складу са свим законским 
захтевима. Само надлежни учитељ и управа школе могу повезати резултате са именом 
дотичног детета. Осим њих, нико не може видети резултате Вашег детета. Резултати се не смеју 
прослеђивати другим школама.  

Више информација о заштити података можете да пронађете на 
https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler.  
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Како се онда поступа даље са резултатима? 

У заједничком разговору Ви и Ваше дете бићете поближе упознати са резултатима, те заједно 
са одговорним учитељем договорити даље циљеве учења и конкретне кораке за Ваше дете. 
Такође ћете благовремено да добијете позив на разговор од једног од одговорних наставника 
или управе школе.  

Где могу пронаћи додатне информације? 

Тренутне информације можете да пронађете на интернет страници IQS-а (Савезни институт за 
осигурање квалитета у аустријском школском систему) и на интернет страници BMBWF-a 
(Савезно министарство за образовање, науку и истраживање):  
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

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

Овде такође можете да пронађете информације за родитеље о iKMPLUS на средњем нивоу I 
преведене на остале језике: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  

Уколико имате питања о обради података и законском основу, можете да се обратите и 
службенику за заштиту података IQS-а: 
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

