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W sprawie: Diagnoza rozwoju dzieci z klas 4-12 (Middle Years Development Instrument (MDI)) 
 
Szanowne Rodziny, 
 
 w Kuratorium dla szkół z okręgu Hamilton-Wentworth (Hamilton-Wentworth District School 
Board (HWDSB)) jesteśmy zaangażowani w rozpoznanie i usunięcie barier, aby wszyscy 
uczniowie uczyli się we wspierających, niewykluczających i pełnych szacunku środowiskach. 
Wspomagamy również dobre samopoczucie uczniów poprzez programy, pomoc i usługi, które 
sprzyjają zdrowemu rozwojowi i uleczeniu z pandemii COVID-19.  
 
W listopadzie wśród uczniów z klas 4-12 przeprowadzone zostanie badanie – Diagnoza  rozwoju 
dzieci w klasach 4-12  (Middle Years Development Instrument (MDI)). Uczniowie w klasach 4-8 
wypełnili tę ankietę w 2018 roku, a niektórzy uczniowie zarówno szkoły podstawowej, jak  i 
szkoły średniej wypełnili skróconą wersję MDI zeszłej wiosny. W listopadzie uczniowie wypełnią 
tę internetową ankietę podczas zajęć lekcyjnych pod nadzorem pracowników szkoły. 
Odpowiedzi Państwa dziecka będą prywatne, poufne i anonimowe    
 
Jaki jest cel tego badania? 
HWDSB chce lepiej zrozumieć aspekty rozwoju dziecka w klasach 4-12, które mają wpływ na 
samopoczucie, zdrowie i sukces szkolny. W ankiecie uczniowie zostaną zapytani o ich myśli, 
uczucia i doświadczenia w szkole i w społeczności. HWDSB wykorzysta wyniki badań do podjęcia 
ważnych decyzji dotyczących programów i usług, które mają znaczenie dla dzieci. 
 
W ankiecie uczniowie będą zapytani o: 

1) Rozwój społeczny i emocjonalny, taki jak poczucie własnej wartości, optymizm, radość  i 
empatię; 

2) Poczucie więzi ze szkołą, rodziną, przyjaciółmi i społecznościami;  
3) Doświadczenia szkolne; 
4) Zdrowie psychiczne i samopoczucie oraz 
5) Wykorzystanie czasu po szkole, jak również co dziecko chciałoby robić po szkole.  

 
W jaki sposób chroniona jest prywatność mojego dziecka? 
Państwa dziecko nie zostanie wymienione z nazwiska w tym badaniu. Odpowiedzi Państwa 
dziecka nie będą dostępne dla Państwa, szkoły ani nikogo z pracowników kuratorium. To ma na 
celu zapewnienie, że odpowiedzi każdego dziecka będą prywatne i poufne. Do akt szkolnych 
Państwa dziecka nie zostaną dodane żadne informacje z tego badania. 
 
Jeśli informacje MDI zostaną wykorzystane w publikacjach badawczych lub dokumentach 
publicznych, dane Państwa dziecka ani szkoły dziecka nie zostaną wskazane w żaden sposób. 
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Jeśli w dowolnym czasie Państwa dziecko nie będzie chciało uczestniczyć w ankiecie, nauczyciel 
zapewni mu alternatywne zajęcie szkolne.  
 
Dane osobowe w MDI zbierane są zgodnie z ustępem 28(2) Miejskiej Ustawy o Swobodnym 
Dostępie do Informacji i Ochronie Prywatności (Municipal Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act (MFIPPA)), która mówi, że organizacje zaangażowane w działalność 
sankcjonowaną prawem mogą zbierać informacje osobiste od poszczególnych osób, kiedy jest 
to konieczne. MDI pomaga spełnić wymóg Ministerstwa Edukacji w stosunku do kuratoriów o 
przeprowadzaniu co 2 lata ankiety wśród uczniów, dotyczącej atmosfery w ich szkole. 
 
W jaki sposób zyska szkoła i społeczność? 
Badanie MDI pomaga nauczycielom, osobom planującym program oraz członkom społeczności 
dowiedzieć się o życiu dzieci z ich własnych wypowiedzi. Państwa szkoła i społeczność może 
wykorzystać wyniki do poprawy życia dzieci. Wierzymy, że badanie oferuje wiele korzyści 
dzieciom i rodzinom w lokalnym środowisku. HWDSB będzie współpracować z partnerami, 
włączając w to Urząd Miejski w Hamilton, aby upewnić się, że spełniamy potrzeby uczniów w 
naszej społeczności. Udostępnimy  anonimowe dane z ankiety Urzędowi Miejskiemu w 
Hamilton, aby doinformować i wzbogacić ich programy oraz usługi przeznaczone dla dzieci i 
młodzieży.   
 
Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?  
Proszę dowiedzieć się więcej o MDI, która wykorzystywana jest w innych jurysdykcjach 
kanadyjskich, ze strony internetowej www.earlylearning.ubc.ca/mdi. 
 
Informacje i materiały dotyczące ankiety  Middle Years Development  można również znaleźć na 
naszej stronie internetowej: https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-
well-being/mdi/ 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie uczestnictwa Państwa dziecka, 
proszę skontaktować się z Działem ds. Badań i Analizy  (Research and Analytics Department) 
research@hwdsb.on.ca tel. 905-527-5092. 
 
 
Z poważaniem,  
 
 
Kuratorium dla szkól z okręgu Hamilton-Wentworth  
Dział ds. Badań i Analizy 
(Hamilton-Wentworth District School Board 
Research and Analytics Department) 

http://www.earlylearning.ubc.ca/mdi
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/supports/mental-health-and-well-being/mdi/
mailto:research@hwdsb.on.ca

