
INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY DLA
UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE 

PODCZAS WYKONYWANIA NAUKI ZDALNEJ

Celem instrukcji jest określenie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ergonomii
podczas  nauki  wykonywanej  w  miejscu  zamieszkania  ucznia  przy  pomocy  urządzeń
elektronicznych.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI ZDALNEJ

Uczeń  powinien:
1) Zdecydować i ustalić miejsce wykonywania nauki zdalnej. Urządzenie powinno być

ustawione w wygodnym miejscu z łatwym dostępem, z możliwością stabilnego jego
ustawienia.

2) Wybrać  gniazdo  elektryczne  podłączenia  urządzenia.  Powinno  być  sprawne  oraz
znajdować się w takiej odległości by przewody elektryczne nie był zbyt naprężone.

3) Zapewnić prawidłowe oświetlenie.
4) Wizualnie sprawdzić stan techniczny przewodów zasilających.
5) Dostosować do wymiarów swojego ciała biurko, krzesło, stół, podnóżek itp. tak aby

zapewnić wygodną i ergonomiczną pozycję.
6) Zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń do zapewnienia podparcia dla rąk

i dłoni.
7) Przygotować urządzenie do nauki zgodnie z instrukcją obsługi poprzez:
 podłączenie do sieci zasilającej,
 ustawienie  ekranu  monitora,  tak  aby  unikać  odbić  światła  od  okien  i  oświetlenia

górnego.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Uczeń  powinien:
1. Włączyć urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Wykonując pracę przed monitorem , robić 5-cio minutową przerwę po każdej ciągłej

lekcji.
3. Stosować odległość ekranu monitora od oczu 400 do 750 mm.
4. Nie dopuszczać do urządzenia osób nieupoważnionych.
5. Jeśli  do  nauki  uczeń  wykorzystuje  laptopa  lub  tablet  to  powinien  go  ustawić  na

podstawce w celu podniesienia jego wysokości i ustawienia kąta ok 30-45° nachylenia
ekranu (co zapobiega nadmiernemu pochylaniu się).

6. Do dłuższej pracy z tabletem i laptopem zaleca korzystać się z dołączanej klawiatury
i myszki.

CZYNNOŚCI PO UKOŃCZENIU NAUKI ZDALNEJ

Uczeń powinien:
1. Wyłączyć urządzenie oraz sprzęt zasilany energią elektryczną.



2. Uporządkować stanowisko nauki zdalnej.

ZABRANIA SIĘ:
1. Spożywania posiłków w miejscu pracy urządzenia.
2. Samodzielnych napraw elektrycznych lub mechanicznych urządzeń elektrycznych,

kabli i instalacji.
3. Używania niesprawnych urządzeń.
4. Ograniczać (zastawiać) swobodne dojście do stanowiska nauki zdalnej.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA NAUKI
ZDALNEJ

Uczeń  powinien:
1. Użytkować sprzęt zgodnie z przeznaczeniem oraz stosować instrukcje obsługi

dla poszczególnych urządzeń.
2. Zachowywać ostrożność przy używaniu urządzeń elektrycznych.
3. Utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy zdalnej.
4. Wyłączać  z  zasilania  urządzenia  niesprawne  oraz  zapewnić  usunięcie

niesprawności.
5. Zapewnić  usunięcie  wszelkich  nieprawidłowości  w  zakresie  oświetlenia,

temperatury i cyrkulacji powietrza, które wpływają na komfort nauki.
6. Zachować  ostrożność  spożywając  gorące  napoje  (spożywanie  poza

stanowiskiem nauki zdalnej).
7. Niezwłocznie usuwać wszelkie zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA UCZNIA

1. W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa , uczeń musi przerwać naukę zdalną
i ponownie rozpocząć w momencie gdy sprzęt będzie sprawny.

2. W  razie  zauważenia  pożaru  podjąć  próbę  jego  ugaszenia,  następnie  zaalarmować
otoczenie, straż pożarną.

3. W przypadku ogłoszenia ewakuacji stosować się do wskazówek prowadzącego akcję
ratowniczą.
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