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PROŠNJA ZA SOGLASJE
Ljubljana, 12. 4. 2021
Spoštovani.
Šolsko leto 2020/21 je potekalo bistveno drugače kakor prejšnja leta in v spremenjenih razmerah je odgovor‐
nost, da učencem zagotovimo kakovostno izobrazbo, še toliko večja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport prek različnih aktivnosti, tudi v sodelovanju z javnimi zavodi, želi ugotoviti, kako je potekal vzgojno‐
izobraževalni proces med epidemijo in kolikšni so primanjkljaji učencev.
Ena od tovrstnih aktivnosti je vprašalnik za učence ob pisanju nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9.
razredu. Učenci odgovarjajo na vprašanja o:
‐socialno‐ekonomskih značilnostih domačega okolja,
‐poteku poučevanja v zadnjem šolskem letu pri matematiki in slovenščini (učnem jeziku),
‐učinkih poučevanja na socialno in čustveno odzivanje v tem obdobju.
Reševanje vprašalnika bo potekalo v računalniških učilnicah med poukom in bo trajalo predvidoma eno šolsko
uro. Šola nima vpogleda v odgovore učencev, prav tako bodo pri vseh rezultatih analiz odgovori posamezni‐
kov združeni v skupine oziroma v povprečne vrednosti, Državni izpitni center pa bo upošteval vso veljavno
zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Za ugotavljanje povezanosti pridobljenih podatkov z učnimi
dosežki je potrebno odgovore učencev v vprašalniku povezati z njihovimi dosežki na nacionalnem preverjanju
znanja. S podpisanim soglasjem nam boste omogočili, da tako povezavo ustvarimo in podatke analiziramo.
Podatki bodo povezani z namenom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti učenja ter poučevanja. Analize na
podlagi podatkov bodo omogočale bolj utemeljeno in natančneje usmerjeno ukrepanje.
Vljudno prosimo, da s podpisom soglasja omogočite povezovanje podatkov in pripomorete k reprezentativ‐
nosti ter veljavnosti raziskovanja. Podpisano soglasje naj učenec vrne na šoli, vsa zbrana soglasja pa se bodo
hranila na Državnem izpitnem centru. Odgovore na vaša morebitna vprašanja lahko dobite na e‐naslovu:
info@ric.si.
S spoštovanjem,
dr. Darko Zupanc
direktor Državnega izpitnega centra

Soglašam, da učenka PIKA NOGAVIČKA, ki v šolskem letu 2020/21 obiskuje 6A razred, rešuje Vprašalnik ob
NPZ, podatke iz vprašalnika pa Državni izpitni center za namen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
poveže s podatki nacionalnega preverjanja znanja.
Ime in priimek starša ali skrbnika:
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