Drogi Rodzicu /Opiekunie,
Nasza szkoła korzysta ze szkolnego systemu samooceny oferowanego przez Skólapúlsinn po to, aby
monitorować wewnętrzny system funkcjonowania szkoły. Nadszedł moment, żeby zapytać rodziców,
co sądzą, o jakość naszej szkoły, kontaktach ze szkołą, aktywności w działaniach szkoły oraz
odrabianiu lekcji i uczeniu się w domu.
Ankieta skierowana jest do rodziców uczniów ze wszystkich grup wiekowych uczących się w
obowiązkowej szkole podstawowej. Na podstawie list przekazywanych do naszego systemu w
styczniu przez szkoły, sporządzone zostaną listy reprezentatywne 120 rodziców, tworząc tzw. grupę
reprezentatywną. W mniejszych szkołach takie grupy nie będą tworzone a losowanie będzie odbywało
się z puli wszystkich rodziców. W przypadku, gdy w systemie podane są dwa maile rodziców,
kwestionariusz ankiety zostanie podzielony na dwie części. Jedna połowa wysyłana będzie do jednego,
a druga do drugiego z rodziców. Każdy z rodziców, może w zależności od tego, co uważa za stosowne
odpowiedzieć na jedną albo wspólnie z drugim rodzicem na obie części ankiety.
Wyniki w grupie najmłodszych klas, klas poziomu średniego szkoły oraz oddziałów młodzieżowych
są publikowane w odniesieniu do średniej krajowej i zostaną podane na początku marca, pod
warunkiem uzyskania 80% odpowiedzi. Równocześnie będą one wykorzystywane przez pracowników
Skólapúlsinn do przedstawienia statystycznych analiz m.in. dla instytucji edukacyjnych, ministerstwa
oraz naukowców po to, aby poszerzyć wiedzę na temat rozwoju i warunków nauki uczniów na terenie
kraju.
Nasz szkolny system samooceny został zgłoszony do instytucji zajmującej się ochrona danych
osobowych Persónuvernd pod numerem: S5590. Żadne informacje dotyczące osób biorących udział w
ankiecie nie są gromadzone przez Skólapúlsinn i nie ma możliwości sprawdzanie, kto jakiej udzielił
odpowiedzi.
Wysyłając ten list, chcielibyśmy poinformować rodziców o ewentualnym gromadzeniu danych przez
szkołę. Jeśli nie życzysz sobie, aby zostać ewentualnie zaliczony/a do grupy reprezentatywnej
skontaktuj się z sekretariatem szkoły lub wpisz swoje imię i nazwisko poniżej i oddaj w sekretariacie
szkoły.
Dokładniejsze informacje o systemie samooceny można znaleźć na stronie internetowej:
www.skolapulsinn.is/um. Osoby zainteresowana mogą również skontaktować się z pracownikami
Skólapúlsinn, dzwoniąc na numer 583-0700 lub wysyłając maila z zapytaniem á
skolapulsinn@skolapulsinn.is

Nie chcę skorzystać z możliwości losowania do grupy reprezentatywnej tej ankiety.
Nazwa szkoły: ______________________________________

Podpis rodzica/opiekuna:____________________________________________

