
Higiena pracy uczniów i nauczycieli:

Pamiętaj zadbaj o swoje zdrowie. Zalecenia higieny pracy przy komputerze: 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Podstawowe zasady pracy 

 

1. Ustal miejsce pracy i zasady

Zacznijmy od ustalenia miejsca pracy (okre lony pokój, miejsce, przestrze  na biurku).  

Zadbaj o to, aby w zasięgu wzroku nie znajdowały si  przedmioty, które mog  wpływa

na rozpraszanie się. Pamiętaj... to jest przestrze  Twojego dziecka, nie wszyscy mus

mieć idealny porządek, aby móc si  skupi . 

Przed rozpoczęciem pracy zadbaj o wywietrzenie pomieszczenia.

Miejsce pracy musi być odpowiednio o wietlone (najlepsze jest wiatło dzienne).

2. Stwórz plan dnia dla ka dego z domowników

Zrób sobie plan dnia. Ust

może być on zgodny z dotychczasowym planem lekcji).

Zasady w rodzinie: odgórnie ustalcie, kiedy i kto korzysta ze sprz tu 

uniknąć przestojów i ograniczy stres. 

Młodzież często lubi spać dłu ej. Ustalcie odgórnie czas pobudki i czas na przygotowanie 

się do zajęć/ do pracy (śniadanie, umycie si  i ubranie). 

Uczniu pamiętaj: gdy jest to Twój czas pracy 

społecznościowe. 

Higiena pracy uczniów i nauczycieli: 

Pami taj zadbaj o swoje zdrowie. Zalecenia higieny pracy przy komputerze: 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-higiena-pracy-przy-komputerze-cz-1 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-przy-komputerze-wymagania-bhp0

 

Podstawowe zasady pracy zdalnej 

 

 

Ustal miejsce pracy i zasady 

Zacznijmy od ustalenia miejsca pracy (określony pokój, miejsce, przestrze  na biurku).  

Zadbaj o to, aby w zasięgu wzroku nie znajdowały się przedmioty, które mog  wpływa

na rozpraszanie si . Pamiętaj... to jest przestrzeń Twojego dziecka, nie wszyscy mus

mie  idealny porz dek, aby móc się skupić.  

Przed rozpocz ciem pracy zadbaj o wywietrzenie pomieszczenia. 

Miejsce pracy musi być odpowiednio oświetlone (najlepsze jest światło dzienne).

Stwórz plan dnia dla każdego z domowników 

Zrób sobie plan dnia. Ustal jaki materiał jest na dziś do wykonania (stwórz plan pracy 

mo e by  on zgodny z dotychczasowym planem lekcji). 

Zasady w rodzinie: odgórnie ustalcie, kiedy i kto korzysta ze sprzętu 

uniknąć przestojów i ograniczy stres.  

o lubi spać dłużej. Ustalcie odgórnie czas pobudki i czas na przygotowanie 

si  do zajęć/ do pracy (śniadanie, umycie się i ubranie).  

Uczniu pami taj: gdy jest to Twój czas pracy - wyłącz komunikatory i portale 

Pami taj zadbaj o swoje zdrowie. Zalecenia higieny pracy przy komputerze: 

bhp0 

 

Zacznijmy od ustalenia miejsca pracy (okre lony pokój, miejsce, przestrzeń na biurku).  

Zadbaj o to, aby w zasi gu wzroku nie znajdowały si  przedmioty, które mogą wpływać 

na rozpraszanie si . Pami taj... to jest przestrze  Twojego dziecka, nie wszyscy muszą 

Miejsce pracy musi by  odpowiednio o wietlone (najlepsze jest wiatło dzienne). 

al jaki materiał jest na dzi  do wykonania (stwórz plan pracy - 

Zasady w rodzinie: odgórnie ustalcie, kiedy i kto korzysta ze sprzętu - to pozwoli Wam 

o lubi spa  dłu ej. Ustalcie odgórnie czas pobudki i czas na przygotowanie 

wył cz komunikatory i portale 



Rodzicu pamiętaj! Każdy z Na

ktoś inny “nocnym Markiem”. Znasz ju  swoje dziecko. Wiesz, kiedy funkcjonuje 

najlepiej. Pozwól mu zdecydowa , kiedy najlepiej idzie mu nauka. 

Ranny ptaszek: najefektywniej pracuje z samego rana. Nocn

efektywny, dopiero w godzinach popołudniowych zaczyna efektywnie pracowa

Pamiętaj: niezależnie jakim typem jeste

zdążył wszystko zrobić. Nie odkładaj nic “na jutro”.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pamiętaj, rób regularne przerwy w nauce. Nie nadwyrężaj wzroku, daj oczom odpocząć. 

Nadmiar pracy przy monitorze 

W regularnych odstępach (np. co godzin ) wsta  od biurka, zmie  aktywność, zrób proste 

ćwiczenia fizyczne. 

4. Długa przerwa po 4 lekcji

Dłuższe przerwy w pracy po więć na zjedzenie obiadu. Nie jedz przy tym samym biurku. 

Zmień miejsce. Daj odpocząć mózgowi 

serialu, rozmowa z kimś znajomym lub rodzin ). 

5. Wracaj do pracy 

Po dłuższej przerwie wróć do realizacji planu dnia. Gdy sko czysz 

relaks (książka, film, spacer w odpowiednim miejscu).

6. Nauka zdalna 

Może być tak, że nauczyciel zorganizuje lekcje on

wtedy zakomunikować, że ju  jeste

Pamiętaj, aby członkowie Twojej rodziny wiedzieli, e wła nie wtedy musisz pracowa

 

Rodzicu pami taj! Każdy z Nas jest indywidualnością. Jeden jest “rannym ptaszkiem” 

kto  inny “nocnym Markiem”. Znasz już swoje dziecko. Wiesz, kiedy funkcjonuje 

najlepiej. Pozwól mu zdecydować, kiedy najlepiej idzie mu nauka.  

Ranny ptaszek: najefektywniej pracuje z samego rana. Nocny Marek: rano jest mało 

efektywny, dopiero w godzinach popołudniowych zaczyna efektywnie pracowa

Pami taj: niezale nie jakim typem jesteś - ustal w planie dnia tyle czasu na zaj cia aby

zdążył wszystko zrobić. Nie odkładaj nic “na jutro”. 

i higiena pracy 

Pami taj, rób regularne przerwy w nauce. Nie nadwyrężaj wzroku, daj oczom odpocząć. 

Nadmiar pracy przy monitorze – szkodzi Twoim oczom. 

W regularnych odst pach (np. co godzinę) wstań od biurka, zmień aktywność, zrób proste 

Długa przerwa po 4 lekcji 

Dłu sze przerwy w pracy poświęć na zjedzenie obiadu. Nie jedz przy tym samym biurku. 

Zmie  miejsce. Daj odpocząć mózgowi - może to czas na relaks (odcinek ulubionego 

serialu, rozmowa z kimś znajomym lub rodziną).  

Po dłu szej przerwie wróć do realizacji planu dnia. Gdy skończysz 

relaks (książka, film, spacer w odpowiednim miejscu). 

Mo e by  tak, e nauczyciel zorganizuje lekcje on-line na żywo. Pami taj, e musisz 

ować, że już jesteś. 

Pami taj, aby członkowie Twojej rodziny wiedzieli, że właśnie wtedy musisz pracowa

s jest indywidualno ci . Jeden jest “rannym ptaszkiem” 

kto  inny “nocnym Markiem”. Znasz ju  swoje dziecko. Wiesz, kiedy funkcjonuje 

y Marek: rano jest mało 

efektywny, dopiero w godzinach popołudniowych zaczyna efektywnie pracować. 

ustal w planie dnia tyle czasu na zajęcia abyś 

Pami taj, rób regularne przerwy w nauce. Nie nadwyrężaj wzroku, daj oczom odpocząć. 

W regularnych odst pach (np. co godzin ) wsta  od biurka, zmie  aktywność, zrób proste 

 

Dłu sze przerwy w pracy po więć na zjedzenie obiadu. Nie jedz przy tym samym biurku. 

mo e to czas na relaks (odcinek ulubionego 

Po dłu szej przerwie wró  do realizacji planu dnia. Gdy sko czysz - pozwól sobie na 

line na ywo. Pamiętaj, że musisz 

Pami taj, aby członkowie Twojej rodziny wiedzieli, e wła nie wtedy musisz pracować. 



7. Skończyłeś - odpocznij, zasłużyłeś 

 

Chcesz poczytać więcej na temat bezpieczeństwa i organizowania sobie pracy zdalnej:  

szkolenie on-line https://e-szkolenia.odo24.pl/training.php?training_id=127 

 

Opracowała Barbara Górecka - Atkinson na podstawie: Nie chodź w piżamie, ustal zasady 

z pracodawcą i bliskimi, ruszaj się. Jak pracować z domu? 

 https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-praca-zdalna-14-porad-jak-ja-dobrze-

zorganizowac-4358934 

 

 


