
Uwaga: szkoły mogą dopuścić do udziału w ankiecie tylko tych uczniów, którzy mają zgodę rodziców na uczestnictwo w usłudze 
wyszukiwania uczniów i ankiecie. 

 

Egzamin SAT: formularz zgody na uczestnictwo w planowaniu studiów 
 

Państwa dziecko weźmie podczas zajęć w szkole udział w jednym z egzaminów SAT®: SAT®, PSAT/NMSQT® lub PSAT ™ 10. Celem tego 
formularza jest przedstawienie informacji na temat danych, które uczeń będzie musiał podać, a także dostępnych opcji związanych z 
bezpłatną wysyłką wyników egzaminu SAT, usługą wyszukiwania uczniów (Student Search Service®) i kwestionariuszem dla uczniów.  
 
Wymagane informacje 
Uczniowie będą musieli podać organizacji College Board, która przeprowadza egzaminy SAT, swoje imię i nazwisko, nazwę i kod 
szkoły, datę urodzenia, klasę, płeć, a w niektórych stanach i okręgach także numer identyfikacyjny ucznia. Informacje te stanowią 
minimum potrzebne do wystawienia oceny i przedstawienia wyników. 
 

Opcje dla uczniów 
 
Bezpłatna wysyłka wyników  
Uczniowie, którzy biorą udział w egzaminie SAT, mogą za darmo przesłać swoje wyniki do maksymalnie czterech szkół wyższych lub 
programów stypendialnych. Przesyłanie wyników jest opcjonalne, ale zachęcamy uczniów do wczesnego wykazania zainteresowania 
wybranymi przez siebie szkołami. Jeśli pole pozostanie puste, wyniki nie zostaną przesłane. Możliwość wykorzystania przesłania 
swoich wyników do czterech uczelni nie jest uzależniona od udzielenia zgody. 
 
Usługa wyszukiwania uczniów 
Jako rodzice mogą Państwo wyrazić zgodę na skorzystanie przez dziecko z usługi wyszukiwania uczniów po wypełnieniu specjalnego 
formularza. Usługa wyszukiwania łączy uczniów z uczelniami wyższymi i organizacjami stypendialnymi, udzielając informacji 
organizacjom w niej uczestniczącym. Dzięki temu Państwo i Państwa dziecko otrzymujecie: 
 

• Informacje o uczelniach wyższych odpowiadających zainteresowaniom akademickim ucznia 

• Informacje na temat wsparcia finansowego i pomocy uczniom w dostępie do stypendiów 

• Informacje o kierunkach, kursach i możliwościach otrzymania dyplomu 
 

Organizacja College Board udostępnia dane uczniów tylko uprawnionym szkołom wyższym, uniwersytetom, oraz programom 

stypendialnym i edukacyjnym, które podpisały z uczniami umowę o komunikacji w wyżej wymienionych celach. Podmioty te 

najczęściej kontaktują się z uczniami w zależności od oczekiwanej daty ukończenia szkoły, skumulowanej średniej punktowej 

(GPA), przedziału punktowego i planowanego kierunku studiów. 

Ankieta dla uczniów 
Jako rodzice mogą Państwo wyrazić zgodę na uczestnictwo ucznia w ankiecie. Informacje z ankiety zostaną dodane do rejestru 
uczniów organizacji College Board. Odpowiedzi Państwa dziecka w nieobowiązkowej ankiecie: 
 

• Dostarczają danych wykorzystywanych przez organizację College Board do badań i planowania w celu ulepszenia testów i 
usług 

• Pomagają dobrać uczniów do szkół wyższych, uniwersytetów, programów stypendialnych i edukacyjnych 
 
Przewodnik dla uczniów opisuje dane, jakie należy podać w ankiecie, a także przedstawia sposób ich wykorzystania. Proszę zapoznać 
się z przewodnikiem dla uczniów i zaznaczyć poniżej, czy Państwa dziecko może wypełnić opcjonalną ankietę i czy skorzysta z usługi 
wyszukiwania uczniów. Proszę zwrócić ten wypełniony i podpisany formularz do szkoły dziecka w terminie wyznaczonym przez 
szkołę. Więcej informacji na ten temat dostępne jest sekcji poświęconej zachowaniu prywatności w organizacji College Board na 
stronie collegeboard.org.  
 

_____ TAK, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w usłudze wyszukiwania uczniów i w ankiecie. 

_____ NIE, nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka w usłudze wyszukiwania uczniów i ankiecie. 

 
Imię i nazwisko ucznia:      ______________________________________________________ 

(Proszę wypełnić drukowanymi literami)  
 
Podpis rodzica/opiekuna: _______________________________________________   Data: _________  


