
ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM 
EPIDEMICZNYM W TRAKCIE BADANIA ICCS  

   

Informacja dla szkół 

Badanie ICCS 2022 na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizuje firma badawcza PBS Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sopocie. Ankieterzy PBS w trakcie badania w szkole zobowiązani są do przestrzegania 

wszelkich środków ostrożności i zabezpieczeń wymaganych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz do stosowania dodatkowych środków i zabezpieczeń dostosowanych do rozwiązań przyjętych 

przez szkołę. Z tego względu w trakcie kontaktu ze szkołą przedstawiciele PBS będą prosili o wskazanie 

procedur związanych z pandemią COVID-19 funkcjonujących w szkole, tak aby uwzględnić je  

w przygotowaniach do badania. 

 
Poniżej przedstawione zostały procedury, które stosować będą ankieterzy firmy PBS realizującej 
badanie, a także wskazówki dla szkół dotyczące przygotowania do badania w warunkach reżimu 
sanitarnego w sytuacji, gdy badanie odbywa się w trakcie edukacji zdalnej w badanej klasie.  Zalecamy 
stosowanie procedur znanym szkołom z organizacji egzaminów/próbnych egzaminów - najnowsze 
pełne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) dotyczące organizowania i przeprowadzania 
w 2021 r. egzaminów znajdują się na stronie internetowej CKE: 
(https://cke.gov.pl/category/aktualnosci/). 
 

Ankieterzy firmy PBS: 

1. są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny  

i są zobowiązani do korzystania z nich podczas całego pobytu w szkole; 

2. posiadają dodatkowe maseczki dla uczniów/nauczycieli; 

3. są zobowiązani do utrzymywania bezpiecznego dystansu od uczniów/pracowników szkoły, 

ograniczają do minimum poruszanie się po szkole; 

4. przestrzegają ustalonych procedur, które regulują warunki uczestnictwa ankietera w danej 

sesji badawczej (m.in.: mierzenie temperatury ciała, zgłaszanie niepokojących objawów 

zdrowotnych, unikanie ryzyka zarażenia się przed sesją badawczą, dopuszczanie do realizacji 

badania ankieterów bez objawów chorobowych); 

5. są zobowiązani do zapoznania się z procedurami szkoły związanymi z COVID-19, przekazanymi 

przez szkołę firmie PBS i stosowania się do nich (np. wyznaczone wejścia dla gości itp.); 

6. przypominają na początku badania uczniom i nauczycielom o zasadach bezpieczeństwa 

ustalonych z dyrekcją szkoły (m.in. sposób dystrybucji materiałów przez ankietera, noszenie 

maseczek, utrzymania dystansu, zachowania się w przerwach między częściami badania, itp.); 

7. dbają o wietrzenie pomieszczenia przed i między częściami sesji badawczej; 

8. rozdają zeszyty i ankiety uczniom przy minimalizowaniu możliwości kontaktu z uczniem; 

9. po zakończeniu badania zostawiają u Szkolnego Koordynatora Badania informację kontaktową 

zawierającą: informacje o badaniu, numery kontaktowe (nazwa firmy realizującej badanie, 

numer telefonu i adres e-mail przedstawiciela PBS, dane identyfikacyjne ankietera, data sesji 

badawczej), z prośbą o kontakt w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem wśród 

uczestników badania lub osób obecnych w trakcie badania w okresie do 10 dni po dacie 

badania.  

 

 



Na co trzeba zwrócić uwagę przygotowując badanie w szkole w trakcie zagrożenia epidemicznego 

1. Dobór odpowiedniego miejsca realizacji sesji badawczej (pozwalające na zachowanie 

bezpiecznego dystansu w trakcie badania). 

2. Poinformowanie, przed dniem badania w szkole, uczniów, nauczycieli i pozostałych 

pracowników szkoły o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas sesji badawczych 

(np. wytyczne dotyczące noszenia maseczek, zachowania dystansu, z uwzględnieniem zasad 

obowiązujących w szkole).  

3. Poinformowanie uczniów i rodziców oraz pracowników szkoły obecnych w dniu badania, 

że w sesji badawczej mogą brać udział wyłącznie osoby bez objawów chorobowych, które nie 

są objęte izolacją ani kwarantanną. 

4. Zadbanie o możliwość bezpiecznego wejścia przez uczniów do szkoły i na sesję badawczą 

(utrzymywanie dystansu). 

5. Poinformowanie uczniów i rodziców, że na sesję badawczą przynosi ze sobą wyłącznie długopis 

i ewentualnie wodę do picia oraz zapewnienie miejsca w szkole na rzeczy osobiste uczniów. 

6. Zapewnienie płynu do dezynfekcji przy wejściu do szkoły oraz przed wejściem na salę/sale, 

w których odbędzie się sesja badawcza. 

7. Zapewnienie miejsca umożliwiającego niezwłoczne odizolowanie osób przejawiających oznaki 

choroby. 

8. Ograniczenie obecności na terenie szkoły osób poza uczestnikami badania i osobami 

zaangażowanymi w jego przeprowadzenie (ankieter, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, 

ewentualnie kontroler). Nie dotyczy to uczniów i pracowników szkoły, którzy będą przebywali 

w tym czasie w szkole w związku z zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi. 

9. Umożliwienie i ewentualne wsparcie ankietera przy wietrzeniu sali (w przerwach, a jeśli 

pogoda i warunki pozwalają - także w trakcie sesji badawczej). 

 


