
 

Program „CTC – Communities that Care” 
 

Udział w ankiecie w szkole 
 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, 

miasto Brunszwik przeprowadza w okresie od lutego do kwietnia 2022 r. ankietę. W ankiecie 

wezmą udział uczniowie klas VII, IX i XI. Prosimy wypełnić formularz zgody na odwrocie. 

Tylko wówczas Państwa dziecko będzie mogło uczestniczyć w ankiecie.  

 

Czym jest „CTC”? 

Od kilku lat miasto Brunszwik korzysta z programu „Communities that Care” (CTC). W 

języku polskim oznacza to „gminy, które się troszczą”. Przeprowadzamy tę ankietę, aby 

dowiedzieć się, jak czują się dzieci i młodzież w mieście Brunszwik. Co się im podoba, a co 

można jeszcze poprawić. Ankieta uwzględnia cztery tematy: szkoła, przyjaciele, sąsiedztwo i 

rodzina. 

 

Dzięki wynikom ankiety wiemy na przykład, w jakiej części miasta brakuje określonej oferty 

dla dzieci i młodzieży. Chcemy wspomagać bezpieczny i zdrowy rozwój, a także chronić 

przed zagrożeniami. Dlatego ważne jest, abyście Państwo wsparli nas w tej inicjatywie. 

 

Jak przeprowadzana jest ankieta? 

 

Uczniowie wypełniają ankietę w szkole przy 

komputerze. Trwa ona jedną godzinę lekcyjną. Udział 

jest dobrowolny. Jeśli dziecko nie weźmie udziału lub 

nie odpowie na wszystkie pytania, nie wiąże się to z 

negatywnymi konsekwencjami. 

 

Ankieta jest anonimowa. Uczniowie nie podają swojego imienia i nazwiska, tylko adres 

zamieszkania. Jest on bezpośrednio przekształcany przez komputer na region i nie jest 

zapisywany. 

 

Nikt nie może zobaczyć, jakich odpowiedzi udzieliło poszczególne dziecko. Przestrzegamy 

kwestii ochrony danych i przechowujemy dane na bezpiecznych serwerach. Szkoły i 

nauczyciele również nie mają dostępu do odpowiedzi. Niezależny instytut (Niemiecki Instytut 

Sztucznej Inteligencji w Berlinie / Deutsches Institut für Künstliche Intelligenz) przygotowuje 

analizę danych. Szkoły otrzymują następnie wyniki w formie całkowicie anonimowych danych 

statystycznych.  

 

Informacje dotyczące CTC 
www.braunschweig.de/ctc 

lub  
www.ctc-info.de 

 

http://www.braunschweig.de/ctc
http://www.ctc-info.de/


Jak się zapisać 

 

Forma papierowa  przez Iserv 

1. Wpisać imię i nazwisko oraz datę.  1. Wypełnić na komputerze i wydrukować                   

(lub wydrukować i wypełnić ręcznie). 

2. Podpisać.  
2. Podpisać*. 

3. Oddać nauczycielowi                             
lub                                       
sfotografować/zeskanować i wysłać e-
mailem do nauczyciela. 

 

3. Oddać kartkę nauczycielowi                             
lub                                       
sfotografować/zeskanować i wysłać e-
mailem do nauczyciela 

*można także cyfrowo 

 
Po przeprowadzeniu ankiety formularz zgody zostanie zniszczony/usunięty. 
 

Osoba do kontaktu w razie pytań: 

Miasto Brunszwik | Wydział dzieci, młodzieży i rodziny | Jednostka ds. planowania 51.04 
Planowanie rozwoju młodzieży CTC | Esther Grüning, tel. 0531 470 86 72,  

ctc@braunschweig.de 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formularz zgody 
 
W przypadku uczniów niepełnoletnich (17 lat lub mniej) dokument muszą podpisać rodzice i dziecko.  
W przypadku uczniów pełnoletnich (18 lat lub więcej) dokument musi podpisać tylko uczeń. 

 
Wypełnić drukowanymi literami : 
 
___________________________________________  _________ 
Nazwa szkoły        Klasa 
 

Rodzice/opiekunowie  Uczeń* 

     

Nazwisko, imię  Nazwisko, imię 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
w ankiecie CTC w czasie przebywania w 
szkole. 

 Wyrażam zgodę na udział w ankiecie CTC 
w czasie przebywania w szkole. 

Data:  Data: 

     

Podpis rodzica lub opiekuna  Podpis ucznia* 

 


