
Lekcja nr 1 
LEKCJA ORGANIZACYJNA 

 
Nazwa użytkownika:  KompXY – podane na lekcji, 

Hasło:    abcdefg – podane na lekcji. 

___________________________________ 

Włączanie zestawu komputerowego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączamy zestaw komputerowy klikając na  

PPM w           -> ZAMKNIJ LUB WYLOGUJ SIĘ -> ZAMKNIJ 
Po zamknięciu systemu wyłączamy TYLKO monitor. 

___________________________________ 

 

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ 
 

1. Pracownia informatyczna jest miejscem, w którym odbywają się zajęcia kompute-
rowe oraz kółko informatyczne.  

2. Przed wejściem do pracowni należy OBOWIĄZKOWO UMYĆ RĘCE oraz włożyć 
czyste obuwie.  

3. Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne należy zostawić w szatni. 
4. W czasie pobytu w pracowni przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.  
5. Po wejściu należy zająć miejsce przy swoim stanowisku i podczas zajęć nie wolno 

się przemieszczać bez zezwolenia nauczyciela.  
6. Należy dbać o wyposażenie pracowni i zgłaszać wszelkie uszkodzenia nauczycie-

lowi.  
Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia pracowni odpowiadają 
uczniowie, a finansowo ich rodzice.  

7. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.  
8. Sprzęt komputerowy włączamy i wyłączamy na polecenie nauczyciela.  
9. Zgłaszamy nauczycielowi pojawienie się wszelkich nieoczekiwanych komunikatów 

na ekranie komputera.  
10. Obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia i korzystania z prywatnych pendrivów 

i dysków kompaktowych.  
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11. W jednym półroczu można wykorzystać być 2 razy nieprzygotowanym do lekcji oraz 
1 raz można zapomnieć obuwia na zmianę.  

12. Korzystając z Internetu zabrania się z korzystania z czatów, wysyłania SMS-ów 
i odwiedzania stron nieznanych.  

13. Z każdej lekcji należy sporządzać notatki.  
14. Nie wolno podpowiadać!!!  
15. Podczas odpowiedzi oraz w czasie sprawdzianów można korzystać zarówno 

z zeszytu, jak i z podręcznika.  
___________________________________ 

Uczniowie otrzymują oceny za prowadzenie zeszytu, za odpowiedzi na pytania kontrolne, 

za aktywność na lekcji oraz za prace kontrolne (sprawdziany). Ocenę celującą mogą 

otrzymać uczniowie, którzy wykażą się wiedzą wykraczającą poza program nauczania. 

 

Przeglądanie szkolnej witryny internetowej http://www.ssp-1.wrzesnia.pl  
W dziale „Zajęcia komputerowe” znajduje się program nauczania, prezentacje dotyczące 

niektórych działów programu nauczania, przykłady kart pracy prac kontrolnych oraz regu-

lamin Pracowni Informatycznej. 

W dziale „Absolwenci” – znajdują się strony klas szóstych, które opuściły mury naszej 

szkoły w latach ubiegłych. 


