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iKMPLUS на I-му ступені середньої освіти 
Шановні батьки, шановні опікуни! 

Восени 2022 розпочинається індивідуальне визначення компетенцій PLUS (iKMPLUS) для 7-го 
класу школи. Воно стосується рівня знань учнів з наступних предметів: німецька, математика 
й англійська, та демонструє, на якому рівні наразі знаходиться ваша дитина, а також з яких 
предметів вона може покращити свої знання. Результати надають учителям додаткову 
інформацію про їх учнів. Ці результати будуть індивідуально сприяти розвитку вашої дитини і 
підтримувати його в навчанні. 

Результати також допомагають учителям проаналізувати свої уроки та вдосконалюватися. 
Школи використовують цю інформацію для постійного підвищення якості школи. Ці результати 
не впливають на оцінку. Вони не слугують підставою для прийому в іншу школу для 
подальшого навчання. 

Як проходить iKMPLUS? 

У рамках iKMPLUS ваша дитина виконуватиме завдання з німецької, математики та англійської. 
Завдання виконуються ОНЛАЙН, тривалість складає приблизно одну академічну годину на 
предмет. 

iKMPLUS проводиться в усіх середніх і загальноосвітніх старших школах у період між 
21 листопада та 20 грудня 2022. Точні дати визначаються вчителями та керівництвом школи. Їх 
вам повідомить безпосередньо вчитель з відповідного предмету або керівництво школи. У 
декількох вибраних школах iKMPLUS проводиться раніше. Його проводять особи з відповідною 
кваліфікацією, мета цього заходу – забезпечення якості. 

Я отримаю результати своєї дитини? 

Кожна дитина, яка бере участь у iKMPLUS, отримує від учителя з відповідного предмету так 
званий код зворотного зв’язку. За допомогою цього коду ви зможете дізнатися результати 
дитини онлайн. Учні отримають коди, як тільки будуть готові результати. 

Усі отримані дані дуже ретельно аналізуються із дотриманням усіх законодавчих вимог. 
Співвіднести результати з прізвищем відповідної дитини може тільки вчитель з предмету та 
керівництво школи. Результати вашої дитини можуть переглядати тільки ці особи. Результати 
також заборонено передавати іншим школам.  

З правилами конфіденційності можна детальніше ознайомитися тут: 
https://www.iqs.gv.at/datenschutz-ikmplus-schueler.  

 



Die iKMPLUS in der Volksschule - Information für Eltern und Erziehungsberechtigte - Ukrainisch 

 

Що далі робити з результатами? 

У спільній бесіді ви та ваша дитина дізнаєтеся більше про результати та разом з учителем з 
предмету узгодите подальші цілі навчання та конкретні дії для вашої дитини. Ви завчасно 
отримаєте запрошення на бесіду від учителя з відповідного предмету чи керівництва школи. 

Де знайти додаткову інформацію?  

З актуальною інформацією можна ознайомитися на веб-сайті IQS (Федеральний інститут 
забезпечення якості в австрійській шкільній системі), а також на веб-сайті Федерального 
міністерства освіти, науки та досліджень:  
https://www.iqs.gv.at/ikmplus  

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

Тут також можна знайти інформацію для батьків щодо iKMPLUS на I-му рівні середньої освіти, 
перекладену іншими мовами: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/erlaesse/ikmplus2022_sst7.html  
 

Якщо у вас виникнуть запитання про обробку даних і законні підстави, ви також можете 
звернутися до уповноваженого з питань захисту персональних даних IQS:  
datenschutz@iqs.gv.at 

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