
 
PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRACOWNI PLASTYCZNO-TECHNICZNEJ W CZASIE 

PANDEMII 
   

 1. Do pracowni plastyczno–technicznej może wejść uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Każda osoba wchodząca myje i dezynfekuje ręce. 

3. Uczniowie wchodzą do pracowni pojedynczo z zachowaniem odstępów i zajmują 

stałe miejsce w klasie.  

3. W pracowni obowiązują ogólne zasady higieny, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

4. W pracowni plastyczno- technicznej uczniowie mogą przebywać tylko w obecności 

nauczyciela. 

5. Uczniowie nie powinni wchodzić bez potrzeby na zaplecze, jedynie za zgodą 

nauczyciela w celu mycia rąk lub czynności porządkowych związanych 

z przygotowaniem warsztatu pracy i sprzątaniem po pracy twórczej w technikach 

malarskich itp. 

6. Podczas zajęć warsztatowych, ćwiczeniowych  należy postępować dokładnie według 

wskazówek i instrukcji podanych przez nauczyciela.   

7. Uczeń samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy. Zabezpiecza ławkę przed 

poplamieniem farbami gazetą, folią lub szarym papierem, które po skończeniu pracy 

wyrzuca do kosza. 

8. Uczeń może mieć własną, podpisaną butelkę wody do picia.  

9. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na 

ławkach mogą się znajdować wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Uczeń 

posiada własne przybory, materiały plastyczne- farby, pędzle, bloki, pastele i inne oraz 

podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub 

w plecaku.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

10. Po skończeniu prac twórczych uczeń powinien posprzątać swoje stanowisko pracy 

oraz umyć dokładnie ręce. 

11. Skończone prace uczeń może zabrać do domu lub pozostawić do prezentacji. 



12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie 

zajęć. 

13. W czasie zajęć lekcyjnych w pracowni plastyczno-technicznej niedozwolone jest 

jedzenie. Produktów spożywczych nie wolno kłaść na ławkach.   

14. Wskazówek technicznych, korekty prac oraz oceny uczniowskich prac twórczych 

dokonuje nauczyciel z bezpiecznej odległości. Prace precyzyjne, drobiazgowe oraz 

karty pracy i testy nauczyciel sprawdza nie wcześniej niż po upływie 48 godzin od ich 

wykonania. 

15. W czasie lekcji uczeń nie podchodzi bez potrzeby do biurka nauczyciela. 

16. W czasie przerwy wszyscy uczniowie opuszczają klasę. 

17. W pracowni w zasięgu ucznia znajdują się tylko przedmioty i pomoce, które można 

zdezynfekować. 

18. Uczeń pracuje zgodnie z zasadami BHP. Posługuje się tylko sprawnymi 

narzędziami, dba o bezpieczeństwo własne i innych, informuje nauczyciela 

o skaleczeniach, urazach, wypadkach, nieprawidłowościach, uszkodzonym sprzęcie 

itp.   

  

 


