
 
 

 

 

 

Krajowa Ocena postępów w matematyce i czytaniu w języku angielskim 2021 

 

Szanowny Rodzicu lub Opiekunie,  

  
Krajowa Ocena to ankiety na temat postępów w matematyce i czytaniu w języku angielskim 
przeprowadzane w drugich i szóstych klasach szkoły podstawowej. Ankiety te zaplanowano 
na wiosnę 2020, jednak z powodu zamknięć szkół związanych z pandemią COVID-19 zostały 
one przełożone na rok 2021. Ankiety prowadzone są w imieniu Ministerstwa Edukacji przez 
Centrum Badań Edukacyjnych (ERC) i stanowią cenne źródło informacji w zakresie 
standardów krajowych. Wyniki mogą przyczynić się do inicjatyw mających na celu poprawę 
efektywności systemu edukacji. Badanie posiada wsparcie Krajowej Rady Rodziców.   
 
Państwa dziecko i jego / jej koledzy z klasy zostali losowo wybrani do wzięcia udziału w 
Krajowej Ocenie 2021. Ankiety zaplanowano na wiosnę 2020 roku, jednak ze względu na 
zamknięcie szkół w związku z pandemią COVID-19 zostały one przełożone na rok 2021. 
 
Mamy świadomość, że miniony rok był niezwykle trudny dla szkół, uczniów i rodziców. W 
świetle bieżących wyzwań, przed którymi stają społeczności szkolne, zakres NAMER 2021 
został odpowiednio dostosowany i ograniczony. W przypadku tego cyklu: 

 Uczniowie napiszą test z czytania w języku angielskim lub test z matematyki, a nie 
obydwa (co miałoby miejsce w poprzednich cyklach NAMER) 

 Uczniowie, nauczyciele wybranych klas II i VI oraz dyrektorzy szkół otrzymają 
kwestionariusze (ankiety dla rodziców / opiekunów nie będą przeprowadzane); i, 

 Testy będą przeprowadzane na początku maja, tak aby zapewnić wystarczająco 
dużo czasu pomiędzy NAMER a własnymi standaryzowanymi testami szkół. 

 
Uczniowie nie muszą przygotowywać się do testów ani kwestionariuszy, a przeprowadzone 
one zostaną w ciągu normalnego dnia w szkole. Wychowawca klasy Państwa dziecka będzie 
zarządzał testem i kwestionariuszem. Inspektorzy z Departamentu Edukacji będą 
nadzorować przeprowadzanie testów w części z uczestniczących szkół. 
 
Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz 
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wszystkie informacje 
zebrane w ankietach posłużą do świadomych działań na rzecz opracowywania programu 
nauczania i są w pełni poufne. Nie będzie możliwości zidentyfikowania poszczególnych 
uczniów czy szkół na podstawie informacji zebranych w bazie danych, jaka zostanie 
utworzona po zakończeniu badań. Dane są przechowywane w bezpieczny sposób na 
serwerach ERC przez okres cyklu Krajowej Oceny, włącznie z dalszymi analizami i raportami. 
Numery identyfikacyjne służą zapewnieniu poufności dla uczniów, rodziców, nauczycieli i 



szkół. Zgodnie z najlepszą praktyką według obecnie obowiązujących przepisów (RODO) 
zarówno ERC, jak i szkoły usuną powiązanie nazwiska ucznia z numerem identyfikacyjnym 
do dnia 1 grudnia 2021 r. 
 

 Jeśli zgadzają się Państwo, aby dziecko wzięło udział w badaniach, nie muszą 
Państwo teraz podejmować żadnych kroków.   

 Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat Krajowej Oceny 2021 
prosimy odwiedzić stronę ERC  - www.erc.ie/studies/namer/. 

 Jeśli pragną Państwo wycofać swoje dziecko z badań, prosimy skontaktować się z 
wychowawcą klasy dziecka lub dyrektorem szkoły.  

 Jeśli pragną Państwo wycofać dane swojego dziecka po zakończeniu badań, mogą 
Państwo to zrobić kontaktując się ze szkołą do 30 lipca 2021 r.  

 
Biorąc pod uwagę niezwykłe okoliczności ostatnich dwunastu miesięcy, jest to cenna okazja 
do zebrania aktualnych informacji. Bardzo doceniamy nieustanne zaangażowanie szkół i 
uczniów w tych trudnych czasach. 
 
W razie pytań dotyczących badań prosimy o kontakt na adres: namer2021@erc.ie. Można 
również skontaktować się telefonicznie z Joanne pod nr 01-8065220.  

Dziękujemy.  

 

Z poważaniem, 
 

 

Dr. Noreen Fiorentini Joanne Kiniry  
Inspektor regionalny Koordynator ds. Krajowej oceny 
Ministerstwo Edukacji  Centrum Badań Edukacyjnych 

 
 
 


