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Informacja dla rodziców i opiekunów w sprawie 
Nieformalnego Pomiaru Kompetencji (IKM) w semestrze 
zimowym 2021/22  

 
 
Drodzy rodzice i opiekunowie!  
 

W listopadzie 2021 roku wszyscy uczniowie klas siódmych wezmą udział w badaniu ich 
kompetencji w zakresie czytania w języku niemieckim, matematyki i czytania/słuchania w 
języku angielskim. Wykorzystany zostanie instrument IKM - nieformalnego pomiaru 
kompetencji, który od wielu lat stosowany jest w większości szkół. 

Co to jest IKM? 

IKM w prosty i wiarygodny sposób ocenia poziom nauki uczniów 7 klasy w zakresie czytania w 
języku niemieckim, matematyki oraz czytania/słuchania w języku angielskim.  

Za pomocą IKM nauczyciele otrzymują ważne informacje o stanie nauki całej klasy, jak również 
poszczególnych uczniów, jako uzupełnienie własnych obserwacji i zapisów. Na tej podstawie 
nauczyciele mogą wyciągnąć ważne wnioski dla projektowania bieżącego i kolejnego roku 
nauczania oraz zapewnić uczniom ukierunkowane wsparcie w dalszym procesie uczenia się. 

Ze względu na pandemię COVID-19, działalność klas w latach szkolnych 2019/20 i 2020/21 
charakteryzowała się znacznymi wyzwaniami. Z tego właśnie powodu ICM w 2021 r. oferuje 
nauczycielom istotne wsparcie, aby dać uczniom nową pewność siebie, zapewnić im 
ukierunkowane wsparcie oraz, w razie potrzeby, nadrobić zaległości w lekcjach, które zostały 
pominięte. 

Kiedy i w jaki sposób odbywa się IKM w zakresie niemieckiego czytania, 
matematyki i angielskiego czytania/słuchania? 

» Okres: 8-26 listopada 2021 r. (daty zostaną ustalone przez administrację szkoły). 
» Czas trwania: ok. 1 godzina lekcyjna na każdy obszar kompetencji  
» Realizacja przez odpowiedniego nauczyciela przedmiotu (niemiecki, matematyka, 

angielski) 
» COVID-19: wszystkie aktualne środki ochrony obowiązujące w szkole są przestrzegane 

Co się dzieje z wynikami? 

Nauczyciele odpowiedzialni za Państwa dziecko otrzymują wyniki bezpośrednio po realizacji i 
analizują je w połączeniu z własnymi obserwacjami. Następnie rodzic lub opiekun ma możliwość 
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zapoznania się z wynikami dziecka w dyskusji na temat KEL, sformułowania celów nauczania i 
uzgodnienia z dzieckiem i odpowiedzialnym nauczycielem kolejnych kroków.  

Wyniki są wykorzystywane do planowania lekcji i indywidualnego wsparcia. Nie są one 
uwzględniane w ocenie skuteczności działania.  

Ochrona danych 

Przy wdrażaniu ICM przez IQS ściśle przestrzegane są wszystkie wymogi prawne obowiązującego 
prawa o ochronie danych. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na stronie 
https://www.iqs.gv.at/services/datenschutzinformation/ikm-datenschutz. W razie jakichkolwiek 
pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 
datenschutz@iqs.gv.at.  

Dalsze informacje i kontakt 

Aby dowiedzieć się więcej o ICM w roku przejściowym 2021, a także o przyszłych narzędziach 
iKMPLUS, odwiedź stronę  

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

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/ikmplus/ikm2021.html 

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

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