
  

 

 

 

Szanowne Rodziny, 
 

w Kuratorium dla szkół z okręgu Hamilton-Wentworth (Hamilton-Wentworth District School 
Board (HWDSB)) jesteśmy zaangażowani w rozpoznanie i usunięcie barier, abyśmy mogli 
zaoferować uczniom wspierające, niewykluczające i pełne szacunku środowiska do nauki.  
 
Aby dowiedzieć się więcej o naszych uczniach, przeprowadzimy dobrowolny i  poufny spis. W kwietniu 
2021 został przeprowadzony Spis Uczniowski We All Count: HWDSB Student Census 2021  i  zadano 
pytania o tożsamości  uczniów (rasę, płeć itp.), aby rozpoznać i zająć się barierami systemowymi. Z 
powodu pandemii i niskiego wskaźnika odpowiedzi , rozpoczynamy kolejny Spis Uczniowski, aby dać 
wszystkim uczniom szansę na wypełnienie spisu. Spis będzie trwał od 29 listopada 2021 do 16 grudnia 
2021.  
 
Wiele kuratoriów przeprowadziło spis uczniowski. Właściwie Ustawa Zapobiegania Rasizmowi z 2017 r. 
oraz  Plan działania w zakresie równego dostępu do edukacji w Ontario wymagają, aby kuratoria zebrały 
i zgłosiły te dane.  jest to również priorytetowy projekt w Planie działania w zakresie równości  HWDSB. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że pytanie o tożsamość osoby może być kłopotliwe i zrobimy to w delikatny 
sposób. Konsultowaliśmy się z uczniami, rodzinami, pracownikami i członkami społeczności po to, aby 
ten spis pomógł HWDSB podjąć decyzje w oparciu o dowody, które będą wspierać równość, osiągnięcia  
oraz dobre samopoczucie uczniów. 

W jaki sposób zostanie przeprowadzony spis? 
Uczniowie od  “zerówki” do klasy 4:  Do Portalu dla Rodziców zostanie dodany formularz. Rodzice i 
Opiekunowie mogą przejść na portal, otworzyć formularz i uzupełnić Spis Uczniowski w tym miejscu. 
Wydrukowane kopie są dostępne na prośbę u nauczyciela Państwa dziecka. Prosimy o wypełnienie tylko 
jednego formularza dla każdego ucznia (w formie elektronicznej lub papierowej).   
 
 
Klasy od 5 do 12 – Uczniowie uczęszczający do szkoły  i  na zdalnym nauczaniu: Kolejny raz wyślemy 
email z bezpiecznym linkiem dla uczniów w klasach 5-12, aby mogli wypełnić formularz spisowy przez 
Internet podczas zajęć  lekcyjnych przy wsparciu nauczyciela. Uczniowie, których rodzice/opiekunowie 
poprzednio zgłaszali BRAK chęci uczestnictwa w spisie, nie otrzymają emaila.  

O co będziemy pytać? 
W zależności od wieku ucznia pytania w spisie mogą dotyczyć  języków ucznia, rdzennej tożsamości, 
pochodzenia etnicznego, rasy, religii, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, 
niepełnosprawności/zdolności, miejsca urodzenia i statusu dotyczącego obywatelstwa/imigracyjnego.  



  

 

 

 

W jaki sposób HWDSB będzie chronić dane osobowe uczniów? 
HWDSB jest zaangażowane w zapewnienie  najwyższego poziomu prywatności i poufności w czasie 
zbierania informacji o uczniach i rodzinach. Dane ze Spisu Uczniowskiego zbierane są z upoważnienia 
Ustawy Przeciwko Rasizmowi z 2017 r., S.O. 2017, roz. 15, Ustawy o Edukacji, R.S.O. 1990, roz. E.2  i w 
zgodności z Miejską Ustawą o Swobodnym Dostępie do Informacji i Ochronie Prywatności (Municipal 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act), R.S.O. 1990, roz. M.56. 
 
Spis uczniowski jest poufny, ale nie anonimowy. Odpowiedzi poszczególnych uczniów zostaną zebrane 
razem do analizy tak, aby żadna informacja dotycząca konkretnego ucznia nie była możliwa do 
zidentyfikowania. Zebrane odpowiedzi będą przechowywane w bezpiecznej, poufnej bazie danych i 
jedynie upoważnieni pracownicy Badań& Analiz z HWDSB będą mieli dostęp  do nich, aby zidentyfikować 
i podsumować trendy wśród uczniów HWDSB.  

Czy spis jest obowiązkowy? 
Wypełnienie spisu jest dobrowolne.  Prosimy jednak  uczniów o uczestnictwo, abyśmy mogli uzyskać 
dokładny obraz populacji uczniowskiej. Wysoki wskaźnik odpowiedzi pomoże nam zidentyfikować 
bariery, stworzyć strategie  i rozwiązać problem przeszkód w osiągnięciach i dobrym samopoczuciu 
ucznia poprzez nasze programy i materiały.  Uczniowie, którzy już zrezygnowali, nie otrzymają linku do 
ankiety , kiedy go udostępnimy. Rodziny, które nie chcą, aby ich dziecko brało udział i wcześniej nie 
zrezygnowały, mogą wysłać email do research@hwdsb.on.ca.  
 
Pytania? 
Zapraszamy i odpowiadamy na pytania, przygotowując się do spisu. Proszę dowiedzieć się więcej z 
naszej strony  www.hwdsb.on.ca/weallcount, gdzie znajdą Państwo często zadawane pytania (FAQs) 
dotyczące spisu.  Można również skontaktować się z naszym zespołem do spraw spisu uczniowskiego   
census@hwdsb.on.ca. 
 
Dziękujemy za pomoc udzieloną  HWDSB w zbieraniu danych w odpowiedzialny sposób, co  pozwoli nam  
stworzyć bardziej sprawiedliwe wyniki w systemie edukacyjnym. 
 
Z poważaniem, 
 

 
 
Manny Figueiredo    Paul Denomme 
Dyrektor ds. Edukacji   Kurator ds. Osiągnięć Uczniów, Równosci i Zaangażowania 
     Uczniów 
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