
iKMPLUSInformacje dla rodziców i opiekunów

iKMPLUS w szkole podstawowej

Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie!
Wiosną 2022 roku zostanie uruchomiony indywidualny 
pomiar kompetencji PLUS (iKMPLUS) dla 3 klasy szkoły 

podstawowej. Ocenia poziom nauczania uczniów z przed-

miotów: język niemiecki i matematyka. Pokazuje, w jakim 

punkcie znajduje się obecnie dziecko i gdzie może się jeszcze 

poprawić.

Wyniki te dostarczają nauczycielom dodatkowych informacji 

o ich uczniach. To pomaga im wspierać dziecko indywi-
dualnie i w nauce. Wyniki pomagają również nauczycielom 

w refleksji i rozwoju ich nauczania. Szkoły wykorzystują te 

informacje do ciągłego rozwoju jakości pracy szkoły.

Wyniki nie są wliczane do oceny. Nie stanowią one 
podstawy do przyjęcia do szkoły średniej. 

Jak działa iKMPLUS?
W ramach programu iKMPLUS dzieci otrzy-

mują zeszyty ćwiczeń z języka niemieckie-

go i matematyki, nad którymi pracują po 

jednej lekcji.

iKMPLUS odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych 

w okresie od 20 kwietnia do 10 maja 2022 r. Dokładne 

terminy są ustalane przez nauczycieli i dyrekcję szkoły. O 

terminach można dowiedzieć się bezpośrednio od odpowie-

dzialnego nauczyciela lub dyrekcji szkoły. 

W kilku wybranych szkołach iKMPLUS odbywa się przed fe-

riami wielkanocnymi. Jest to wykonywane przez specjalnie 

przeszkolone osoby i służy jako środek zapewnienia jakości.

Czy otrzymam wyniki mojego dziecka?
Każde dziecko uczestniczące w programie iKMPLUS otrzymuje 

od nauczyciela prowadzącego tzw. kod zwrotny. Za pomocą 

tego kodu możesz uzyskać dostęp do wyników swojego 

dziecka bezpośrednio online. Kod jest wręczany uczniom 

zaraz po otrzymaniu wyników. 

Wszystkie zgromadzone dane są traktowane z najwyższą 

starannością i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. 

Tylko odpowiedzialny nauczyciel i dyrekcja szkoły mogą 

powiązać wyniki z nazwiskiem danego dziecka. Poza tym, 

nikt nie może zobaczyć wyników Twojego dziecka. Wyniki 

mogą również nie być przekazywane innym szkołom.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na 

stronie https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Co teraz stanie się z wynikami?
Wyniki badania iKMPLUS zostaną omówione z Tobą na spotkaniu 

KEL (spotkanie dziecko-rodzic-nauczyciel) lub w dniu konsul-

tacji dla rodziców. Ty i Twoje dziecko dowiecie się więcej o 

wynikach i wspólnie z odpowiedzialnym nauczycielem ustalicie 

dalsze cele nauki i konkretne kroki dla Twojego dziecka. 

W odpowiednim czasie otrzymasz również zaproszenie na 

rozmowę kwalifikacyjną od odpowiedzialnego nauczyciela 

lub dyrekcji szkoły.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 
Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej 

IQS (Instytut Federacji na rzecz Zapewnienia Jakości w 

Austriackim Systemie Szkolnictwa), jak również na stronie 

internetowej BMBWF: 

https://www.iqs.gv.at/ikmplus

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus.html

Tutaj można również znaleźć przetłumaczone na inne języki 

informacje dla rodziców na temat programu iKMPLUS w szkole 

podstawowej:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania 

danych i podstawy prawnej można zwrócić się do inspektora 

ochrony danych IQS: 

datenschutz@iqs.gv.at

https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler
https://www.iqs.gv.at/ikmplus
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus.html 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_ss2022.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_ss2022.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_ss2022.html
mailto:datenschutz%40iqs.gv.at?subject=

	iKM
	Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie!
	Jak działa iKM
	Czy otrzymam wyniki mojego dziecka?
	Co teraz stanie się z wynikami?
	Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 


