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1. Podstawa prawna: 

 

 Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 

2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, iż dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację 

realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w szczególności: 

● przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji 

 zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 

● koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

 edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów 

 objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

 lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 

● ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

 zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 

 realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

✔ równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 



✔ zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

✔ możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

✔ łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

✔ ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

● ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz 

sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

 uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

 ocenach; 

● ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

 poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności                                           

oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

 wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach 

pozaszkolnych; 

● ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych, o 

 których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w 

 szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy; 

● ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty; 

● wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą 

korzystać; 

● zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

 prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 



 konsultacji; 

● ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

 wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania. 

2. Kształcenie na odległość- praca i nauka przy komputerze 

2.1. Zagrożenia w pracy przy komputerze 

 Uważa się, że nieprzestrzeganie zasad ergonomii pracy przy komputerze może 

powodować m.in.: 

a) nabycie zespołu suchego oka; 

b) osłabienie widzenia, a także może wywołać nawracające bóle głowy o podłożu 

migrenowym; 

c) problemy z zachowaniem prawidłowej postawy przed komputerem, co może przyczynić 

się do osłabienia mięśni szkieletowych, skutkując nieprawidłową postawą, a ta z kolei 

może wywoływać przeciążenia i bóle kręgosłupa (w skrajnych wypadkach może 

doprowadzić do kłopotów z układem nerwowym); 

d) kłopoty z trawieniem i nadwagą; 

e) zespół cieśni nadgarstka; 

f) stres; 

g) skurcze i przykurcze mięśni; 

h) zaburzenia koncentracji; 

i) podrażnienia skóry i alergie; 

j) bezsenność. 

2.2.  BHP w pracy z komputerem 

2.2.1. Podstawy prawne 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 

 



2.2.2. Zalecenia 

2.2.2.1 Organizowanie stanowiska pracy/nauki z wykorzystaniem komputera 

Zaleca się: 

a) stanowisko pracy przy komputerze powinno być zorganizowane i wyposażone tak, by nie 

powodowało nadmiernego obciążenia wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego; 

b) stół, na którym stoi klawiatura i monitor powinien zapewniać m.in. wystarczającą 

powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska; 

c) elementy wyposażenia stanowiska powinny być ustawione w odpowiedniej odległości tj. 

w zasięgu kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji; 

d) w okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić od 20 do 240 C, a 

latem od 23 do 26 0 C; 

e) przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być często wietrzone, np. co 3-4 godziny 

(zwłaszcza w okresie grzewczym); 

f) w czasie wietrzenia pomieszczeń należy unikać powstawania przeciągów; 

g) wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynieść powyżej 50%; 

h) z pola widzenia powinny być usunięte wszelkie źródła światła emitujące oświetlenie 

silniejsze od monitora; 

i)  uważa się, że czarne pismo na jasnym tle działa na oczy najłagodniej (z uwagi na różną 

długość fal świetlnych, kolorowe barwy niejednakowo załamują się na soczewce oka i 

oko musi się dostosowywać, dlatego zalecane jest pisanie ciemnych liter na jasnym tle); 

j) jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden komputer, zaleca się aby 

poszczególne stanowiska pracy/ nauki rozmieścić tak, aby minimalna odległość 

pomiędzy sąsiednimi, równoległymi monitorami wynosiła 60 cm a odległość pomiędzy 

tyłem monitora a głową sąsiedniego operatora wynosiła, co najmniej 80 cm. 

2.2.2.2. Monitor ekranowy 

a)   znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne; 

b)  obraz na ekranie powinien być stabilny, bez tętnienia lub innych form niestabilności; 



c)  jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności 

od warunków oświetlenia stanowiska pracy/nauki;  

d)  regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu oraz obrót wokół 

własnej osi; 

e)  ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w 

odpowiedni filtr. 

2.2.2.3.  Krzesło komputerowe 

 Krzesło komputerowe powinno zapewniać: 

a) dostateczną stabilność m.in. wymiary oparcia i siedziska, powinny zapewniać wygodną 

pozycję ciała i swobodę ruchów; 

b) regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia 

oparcia; 

c) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia 

kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych; 

d) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni; 

e) podłokietnik. 

2.2.2.4.  Zalecenia w pracy/nauce przy komputerze 

 Należy przestrzegać zasad wynikających z przepisów BHP pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe. Dodatkowo w celu przeciwdziałania negatywnym 

skutkom pracy/nauki przy komputerze zaleca się, aby wyrobić sobie tzw. ”dobre nawyki” tj.: 

a) jeśli praca/ nauka nie wymaga, lepiej nie spoglądać na monitor; 

b) należy robić sobie przerwy, tj. odejść od komputera, najlepiej wybrać miejsce (na 

przykład przy oknie), z którego można patrzeć w dal (w ten sposób wzrok odpoczywa i 

nie koncentruje się na jednym miejscu, tak jak w czasie pracy przed monitorem); 

c)  w pracy przy komputerze warto wyrobić sobie nawyk częstego mrugania; 

d) na drodze wzroku do monitora nie powinno być żadnych źródeł światła; 



e) można zaopatrzyć się w specjalne okulary do monitora, które chronią wzrok, poprawiają 

kontrast i minimalizują refleksy światła widziane na ekranie; 

f) pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone; 

g) należy wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie np.  rozciąganie palców, wzruszanie 

ramionami, rozciąganie mięśni klatki piersiowej i obręczy barkowej itp.; 

h) podczas intensywnej nauki należy robić przerwy (warto ten czas wykorzystać na 

rozluźnienie mięśni); 

i) należy zachować odpowiednią postawę m.in.: 

-  trzymać głowę prosto, tak, aby szyja nie była wygięta i nie powodowało to 

zniekształceń odcinaka szyjnego kręgosłupa; 

-  opierać się plecami o oparcie krzesła (ramiona powinny zwisać swobodnie); 

- trzymać łokcie przy sobie lub oparte na poręczach; 

- siedzieć ergonomicznie tj. regulować oparcie i wysokość fotela 

- klawiaturę ustawić nisko, aby nie powodować zgięcia rąk w nadgarstkach; 

- regulować wysokość fotela, tak aby stopy swobodnie opierały się o podłogę (nogi 

powinny być zgięte w kolanach pod kątem prostym);  

- stopy należy trzymać ustawione swobodnie i płasko na podłodze lub na odpowiedniej 

podstawce tj. podnóżku; 

- po min. każdej godzinie pracy z komputerem, jego użytkownik powinien robić przerwę 

(można w tym czasie np. wykonywać ćwiczenia oddechowe, masaż palców rąk, 

rozluźniać mięśnie tułowia lub masować skórę głowy); 

j) należy dbać o utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy/nauki (zaleca się 

przeprowadzanie regularnej dezynfekcji powierzchni środkami ku temu 

przeznaczonymi). 

2.3. Bezpieczeństwo w sieci 

2.3.1. Zagrożenia 

 



Za główne niebezpieczeństwa uważa się: 

a) złośliwe oprogramowanie z wirusami komputerowymi (mogą m.in. zablokować 

możliwość korzystania z urządzenia, pobrać poufne dane czy  uzyskać dostęp do kamery 

urządzenia); 

b) wyłudzanie i kradzież danych osobowych; 

c) pornografia i wirtualna przemoc. 

2.3.2. Zalecenia 

2.3.2.1. Zalecenia dla ucznia 

Uczniu: 

a) nie ujawniaj haseł innym osobom; 

b) zabezpieczaj zachowane hasła;  

c) nie wpisuj haseł na komputerach, nad którymi nie masz kontroli; 

d) nie ujawniaj zbyt wielu informacji w Internecie; 

e) korzystaj z aktualnego programu antywirusowego; 

f) przestrzegaj limitów wiekowych;  

g) uważaj na internetowe oszustwa; 

h) uważaj na skrócone adresy URL (jeśli chcesz skorzystać ze skróconego linku, upewnij 

się, że został udostępniony przez osobę, którą znasz lub pochodzi z bezpiecznego źródła);  

i) nie korzystaj z możliwości automatycznego “oznaczania się” w miejscu pobytu; 

j) zwracaj uwagę na komunikatory pojawiające się w trakcie ściągania gier, plików i 

aplikacji (uważaj na co wyrażasz zgodę); 

k) w razie wątpliwości dotyczącej  tego, jak w danej sytuacji postąpić, poproś o radę swoich 

rodziców lub innych dorosłych, którym ufasz (np. nauczyciel, wychowawca, dyrekcja 

szkoły).  

2.3.2.2.Zalecenia dla nauczyciela 

 



Nauczycielu: 

a) nie ujawniaj haseł innym osobom; 

b) zabezpieczaj zachowane hasła;  

c) nie wpisuj haseł na komputerach, nad którymi nie masz kontroli; 

d) uważaj na internetowe oszustwa; 

e) uważaj na skrócone adresy URL (jeśli chcesz skorzystać ze skróconego linku, upewnij 

się, że został udostępniony przez osobę, którą znasz lub pochodzi z bezpiecznego źródła);  

f) nie korzystaj z możliwości automatycznego “oznaczania się” w miejscu pobytu; 

g) zwracaj uwagę na komunikatory pojawiające się w trakcie ściągania plików i aplikacji 

(uważaj na co wyrażasz zgodę); 

h)  korzystaj z aktualnego programu antywirusowego. 

2.3.2.3.Zalecenia dla rodzica 

Rodzicu: 

a) pomóż dzieciom korzystać z sieci społecznościowych w bezpieczny sposób;  

b) rozmawiaj z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci; 

c) ustal zasady korzystania z Internetu;  

d) upewnij się, że Twoje dzieci przestrzegają limitów wiekowych;  

e) rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat cyberprzemocy; 

f) motywuj swoje dzieci do nauki; 

g) wspieraj swoje dzieci. 

3. Podsumowanie 

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z 

zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość, dlatego też zaleca się 

zarówno uczniom jak i ich rodzicom oraz nauczycielom śledzenia aktualnych komunikatów 

dot. kształcenia na odległość, higieny pracy oraz bezpieczeństwa w sieci  m.in. na stronie 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, policji oraz szkoły. 


