
Szanowni Rodzice! 
 
Zgodziliśmy się na udział w Ankiecie szkół znajdujących się na wyspie Jersey, która 
przeprowadzana jest co cztery lata przez władze Stanów Jersey. Obejmująca całą wyspę 
ankieta przeprowadzona zostanie wśród wszystkich dzieci z klas 4, 6, 8, 10 i 12 a jej 
organizacją zajmuje się Urząd Statystyczny Stanów. Wyniki posłużą pracownikom wybranych 
ministerstw (takich jak Ministerstwo Zdrowia i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Edukacji oraz 
Wydział ds. Usług dla Młodzieży) do ulepszania pracy Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży. 
Wykorzystane zostaną one również przez szkoły w ramach planowania lekcji z wychowania 
osobistego, społecznego i zdrowotnego (ang. PHSE). 
Informacje zebrane zostaną przez aplikację internetową o nazwie „SMARTSURVEY”. 
Odpowiedzi należy wprowadzać bezpośrednio na stronie internetowej, która będzie je 
gromadzić w celu dalszej całościowej analizy w Urzędzie Statystycznym. Ankieta jest w pełni 
anonimowa, a po jej ukończeniu nie będzie można w żaden sposób połączyć odpowiedzi z 
konkretnymi uczniami. 
Urząd Statystyczny będzie w stanie przeprowadzić szczegółową analizę, nie opublikuje on 
jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać przypisane jakiejkolwiek konkretnej osobie.  
Tematy zawarte w powyższej ankiecie obejmują następujące kwestie: 

• Żywność i dieta 
• Aktywność fizyczna  
• Rekreacja i kwestie finansowe 
• Palenie papierosów, spożywanie alkoholu i nielegalnych substancji odurzających 
• Zdrowie i bezpieczeństwo 
• Związki oraz zdrowie psychiczne ( w tym zdrowie seksualne i pytania dotyczące 

seksualnego wykorzystywania osób nieletnich dla uczniów szkół ponadpodstawowych) 
 
W sekretariacie szkolnym dostępna jest kopia ankiety do wglądu dla osób, które chciałyby 
zapoznać się ze wszystkimi pytaniami, jakich mogą zostać zadane w ramach aplikacji 
internetowej. Można się z nią również zapoznać przez Internet pod następującymi adresami: 
 

Ankieta dla klas 12: http://survey.gov.je/s/2019year12  

Na pierwszej stronie podać należy jednakowy dla wszystkich kod: kod testowy CYP-99-TST. 

Jednocześnie podkreślamy jednak, że wszystkie pytania mają charakter opcjonalny. 
Istnieje możliwość pominięcia pytań, które uznane zostaną przez ucznia za krępujące. 
Osoby, które nie zgadzają się na to, by dziecko wzięło udział w ankiecie, proszone są o 
kontakt, korzystając z podanych wyżej danych kontaktowych. W razie braku odpowiedzi 
uznamy, że zgadzają się Państwo na to, aby dziecko wzięło udział w niniejszym cennym 
badaniu. 
 
Z poważaniem 
 

http://survey.gov.je/s/2019year12

