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Badanie „Powrót do szkoły”  
Arkusz informacyjny dla rodziców/opiekunów 

 

Jaki jest cel tego badania? 
Chcemy poznać opinie młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli na temat powrotu uczniów do szkół 

średnich we wrześniu, a także na temat potencjalnego nowego badania w szkołach, polegającego na 

wykonywaniu u młodzieży i personelu szkolnego testów na obecność koronawirusa. Wyniki badania 

zostaną wykorzystane przez wyższą kadrę kierowniczą sektora edukacji oraz osoby przygotowujące 

wytyczne dla szkół na szczeblu lokalnym i krajowym, podczas planowania, jak wspierać uczniów, 

rodziców i nauczycieli, grupy szczególnie narażone, w miarę powrotu uczniów do szkół.  

Dlaczego ja/moje dziecko zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału? 
Szkoła twojego dziecka należy do grupy szkół w Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire, które 

zgodziły się wziąć udział w badaniu. Zapraszamy do udziału uczniów w wieku 11–16 lat, ich 

rodziców/opiekunów oraz niektórych pracowników szkół. 

Z czym wiąże się udział w badaniu? 
Ty i twoje dziecko zostaniecie zaproszeni do udziału w wywiadzie z badaczem z Uniwersytetu w 

Bristolu (dr Ava Lorenc). Wywiad zostanie zorganizowany w dogodnym terminie i może się odbyć 

przez telefon lub online na bezpiecznej platformie internetowej o nazwie Bluejeans. Ma ona taki 

format jak Zoom, ale jest bezpieczniejsza. Aby korzystać z Bluejeans, nie trzeba niczego pobierać. 

Możesz wziąć udział w wywiadzie wraz z dzieckiem, sam/-a lub ze znajomą osobą, która ma 

dziecko w tej samej szkole. Jeśli dziecko nie chce wziąć udziału w wywiadzie z 

rodzicem/opiekunem, może mieć wywiad z kolegą/koleżanką ze szkoły.  

Podczas wywiadu poprosimy cię i twoje dziecko o podzielenie się poglądami na temat powrotu 

uczniów do szkół we wrześniu, a także wszelkimi obawami oraz propozycjami, jak szkoła może tym 

obawom zaradzić. Chcemy również omówić potencjalne plusy i minusy nowego badania, które 

może zostać rozpoczęte w lokalnych szkołach, polegającego na testach na obecność koronawirusa 

w próbkach śliny. Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a jeśli ty lub twoje dziecko 

poczujecie się niekomfortowo, można w każdej chwili przerwać lub zakończyć rozmowę. 

Jak długo będzie to trwać? 
Wywiad będzie trwać do 45 minut. 

Czy ja/moje dziecko musimy wziąć udział? 
Nie, decyzja o wzięciu udziału zależy wyłącznie od ciebie i twojego dziecka. Jeśli nie chcecie wziąć 

udziału obydwoje, możesz wziąć udział tylko ty lub tylko twoje dziecko.   

Co się stanie, jeśli moje dziecko lub ja zmienimy zdanie? 
Ty i/lub twoje dziecko możecie zmienić zdanie w dowolnym momencie, bez konieczności 

informowania nas o przyczynach. Jeśli zdecydujesz się opuścić badanie, powiadomisz nas, a my 

usuniemy dane z wywiadu z tobą/twoim dzieckiem. Dopiero po osiągnięciu etapu anonimizacji 

danych, nie będziemy już mogli usunąć indywidualnych danych.  

Czy wywiad będzie poufny? 
Tak. Po cyfrowej rejestracji dźwięku, sporządzimy transkrypcję wywiadu z tobą/twoim dzieckiem i 

usuniemy wszystko, co może pozwolić zidentyfikować rozmówcę lub szkołę. Wszystko, co ty lub twoje 
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dziecko powiecie, będzie traktowane jako poufne. Oznacza to, że nie będziemy mogli omawiać z tobą 

tego, co ty lub twoje dziecko powiecie podczas wywiadu. Wszystkie zebrane informacje będą 

bezpiecznie przechowywane na Uniwersytecie w Bristolu, a dostęp do nich będzie mieć wyłącznie 

zespół badawczy i audytorzy upoważnieni przez Uniwersytet w Bristolu. Jeśli jednak dziecko powie coś 

sugerującego, że coś mu grozi lub dzieje się mu krzywda, zgodnie z prawem musimy powiadomić 

odpowiednie organy.  

Czy wzięcie udziału wiąże się z jakimiś korzyściami? 
Niektórzy ludzie lubią pomagać w badaniach i rozmawiać o swoich doświadczeniach podczas 

wywiadu. Poznanie opinii rodziców i dzieci na ten temat może pomóc poprawić doświadczenia 

młodych ludzi w szkole w przyszłości. 

Czy istnieją jakieś minusy lub zagrożenia związane z wzięciem udziału? 
Rozmowa o przeżyciach podczas epidemii koronawirusa i o powrocie do szkoły może wiązać się z 

poruszeniem prywatnych tematów. Wywiady będziemy prowadzić w sposób wrażliwy i pełen 

szacunku. Jeśli ty lub twoje dziecko poczujecie się niekomfortowo po usłyszeniu pytania, nie 

musicie na nie odpowiadać. Jeśli ty lub twoje dziecko poczujecie się w dowolnym momencie 

zestresowani, możemy przerwać lub zakończyć rozmowę. 

Czy otrzymamy coś za wzięcie udziału? 
Jeśli ty i/lub twoje dziecko zgodzicie się na wzięcie udziału, otrzymacie jako podziękowanie kupon 

o wartości 10 £.  

Co stanie się z wynikami badań? 
Po zakończeniu badania wyślemy podsumowanie otrzymanych wyników do szkoły, z nadzieją, że 

zostanie wam udostępnione. Wyniki badania mogą zostać opublikowane w czasopismach 

naukowych i zaprezentowane na konferencjach naukowych. Wszystko będzie całkowicie 

zanonimizowane: identyfikacja indywidualnych osób na podstawie raportu, publikacji lub 

prezentacji będzie niemożliwa. Zanonimizowane dane z wywiadów będą bezpiecznie 

przechowywane przez Uniwersytet przez okres do 20 lat. Osoby biorące udział zapytamy, czy 

zgadzają się na udostępnienie swych zanonimizowanych danych z wywiadu innym badaczom 

pracującym nad podobnymi badaniami. Możesz wziąć udział w naszym badaniu nawet jeśli wolisz, 

aby twoje dane nie były wykorzystywane w innych badaniach. 

Kto organizuje i finansuje to badanie? 
Badanie prowadzi dr Ava Lorenc, a nadzór sprawują dr Judi Kidger i dr Jeremy Horwood z 

Wydziału Medycyny na Uniwersytecie w Bristolu. Badanie finansują National Institute for Health 

Research (NIHR, Narodowy Instytut Badań nad Zdrowiem), Applied Research Collaboration West 

(ACR, Współpraca w Badaniach Stosowanych) i NIHR Health Protection Research Unit (HPRU, 

wydział badań nad ochroną zdrowia Narodowego Instytutu Badań nad Zdrowiem). Sponsorem 

badania jest Uniwersytet w Bristolu. Informacje uzyskane od ciebie wykorzystamy do 

przeprowadzenia badania i będziemy pełnić rolę administratora danych z badania. Oznacza to, 

że będziemy odpowiedzialni za właściwe przechowywanie i wykorzystywanie twoich danych.  

Kto recenzował to badanie? 
Zgoda na to badanie została wydana przez komisję ds. etyki badań naukowych przy Wydziale Nauk 

o Życiu na Uniwersytecie w Bristolu. 
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Co zrobić, jeśli chcę wziąć udział, mam pytania lub chcę uzyskać dodatkowe informacje? 
Zadzwoń lub wyślij wiadomość e-mail do badacza: dr Ava Lorenc E-mail: ava.lorenc@bristol.ac.uk 

Telefon: (0117) 92 87323. Strona internetowa badania: http://arc-w.nihr.ac.uk/covid-19-schools-

study. Jeśli masz jakieś zastrzeżenia lub chcesz złożyć skargę dotyczącą badania, skontaktuj się z 

zespołem ds. zarządzania badaniami naukowym Uniwersytetu w Bristolu: research-

governance@bristol.ac.uk.  

DZIĘKUJEMY 
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