
iKMPLUSInformacije za starše in skrbnike

iKMPLUS v osnovni šoli

Dragi starši, dragi skrbniki!
Spomladi leta 2022 se bo za 3. razred osnovne šole začelo 

izvajati merjenje individualnih kompetenc PLUS (iKMPLUS). 
Ocenjuje učno raven učencev pri predmetih nemščina in 

matematika. Pokaže, kje je vaš otrok trenutno najboljši in 

kje se lahko še izboljša.

Rezultati učiteljem zagotavljajo dodatne informacije o nji-

hovih učencih. To jim pomaga pri podpiranju otrokovega 
individualnega učenja in razvoja. Rezultati učiteljem poma-

gajo tudi pri razmisleku o poučevanju in njegovem razvoju. 

Šole informacije uporabljajo za stalni razvoj kakovosti šole.

Rezultati niso vključeni v oceno. Ne služijo kot 
podlaga za vpis v srednjo šolo.

Kako deluje iKMPLUS?
V okviru programa iKMPLUS otroci prejmejo 

zvezke z nalogami iz nemščine in matemati-

ke, s katerimi se ukvarjajo po eno šolsko uro.

iKMPLUS poteka na vseh osnovnih šolah med 

20. aprilom in 10. majem 2022. Natančne datume določijo 

učitelji in vodstvo šole. Datume lahko izveste neposredno 

pri odgovornem učitelju ali vodstvu šole. 

Na nekaj izbranih šolah iKMPLUS poteka pred velikonočnimi 

počitnicami. To opravijo posebej usposobljene osebe in je 

ukrep za zagotavljanje kakovosti.

Ali dobim otrokove rezultate?
Vsak otrok, ki sodeluje v programu iKMPLUS, od odgovornega 

učitelja prejme tako imenovano povratno kodo. S to kodo 

lahko do otrokovih rezultatov dostopate neposredno prek 

spleta. Šifro 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. Poleg tega nihče ne more videti rezultatov vašega 

otroka. Rezultati se ne smejo posredovati drugim šolam.

Več informacij o varstvu podatkov najdete na https://www.

iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler. 

Kaj se bo zgodilo z rezultati?
O rezultatih testa iKMPLUS se bomo z vami pogovorili na 

srečanju KEL (srečanje otrok, staršev in učiteljev) ali na pos-

vetovalnem dnevu za starše. Z otrokom se boste seznanili 

z rezultati in se skupaj z odgovornim učiteljem dogovorili o 

nadaljnjih učnih ciljih in konkretnih ukrepih za vašega otroka. 

Prav tako boste od odgovornega učitelja ali vodstva šole 

pravočasno prejeli vabilo na razgovor.

Kje lahko najdem več informacij? 
Aktualne informacije so na voljo na spletni strani IQS (Inšti-

tuta zveze za zagotavljanje kakovosti v avstrijskem šolskem 

sistemu) in na spletni strani BMBWF: 

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

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

schule/bef/ikmplus.html

Tukaj najdete tudi informacije za starše o iKMPLUS v osnovni 

šoli, prevedene v druge jezike:

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

schule/bef/ikmplus/ikmplus_elterninfo_

ss2022.html 

Če imate vprašanja o obdelavi podatkov in pravni podlagi, 

se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo 

podatkov družbe IQS: 

datenschutz@iqs.gv.at
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