Lekcja nr 1
Temat: Lekcja organizacyjna, regulamin pracowni,
zasady BHP, system oceniania.
Nazwa użytkownika:

s20AB.XYZ

Hasło:

podane na zajęciach

I. Podczas zajęć z informatyki należy przestrzegać zasad zawartych w „Regulaminie
Pracowni Informatycznej”:
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Pracownia informatyczna jest miejscem odbywania zajęć z informatyki oraz kółka
informatycznego.
Przed wejściem do pracowni należy OBOWIĄZKOWO UMYĆ RĘCE oraz włożyć
czyste obuwie.
W czasie pobytu w pracowni przestrzegamy zasad bezpieczeństwa.
Po wejściu należy zająć miejsce przy swoim stanowisku i podczas zajęć nie wolno się
przemieszczać bez zezwolenia nauczyciela.
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
Należy dbać o wyposażenie pracowni i zgłaszać wszelkie uszkodzenia nauczycielowi.
Za ewentualne uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia pracowni
odpowiadają uczniowie, a finansowo ich rodzice.
Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne pozostawiamy w szafkach.
Sprzęt komputerowy włączamy i wyłączamy na polecenie nauczyciela.
Zgłaszamy nauczycielowi pojawienie się wszelkich nieoczekiwanych komunikatów na
ekranie komputera.
Obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia i korzystania z prywatnych nośników pamięci.
W jednym półroczu można wykorzystać 2 kropki oraz 1 raz można zapomnieć obuwia na
zmianę.
Korzystając z Internetu zabrania się z korzystania z czatów, wysyłania SMS-ów i odwiedzania nieznanych stron.
Z każdej lekcji należy sporządzać notatki.
Nie wolno podpowiadać!!!
Podczas odpowiedzi oraz w czasie sprawdzianów można korzystać zarówno z własnego
zeszytu jak i z własnego podręcznika.
W okresie pandemii należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przynosić
na lekcję rękawiczki jednorazowe.

II. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
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Pracując przy komputerze zajmujemy pozycję ergonomiczną - kąty proste między plecami
i udami oraz między udami i łydkami, plecy oparte o oparcie krzesła.
Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym w Pracowni
Informatycznej należy zachowywać się odpowiedzialnie i wykazywać daleko idącą
ostrożność.
Nie wolno dotykać kabli, gniazdek i urządzeń, znajdujących się pod napięciem.
W razie niebezpieczeństwa należy wykonywać polecenia wydawane przez nauczyciela..

III. System oceniania.
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Uczeń otrzymuje oceny za:
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zeszyt,
aktywność,
odpowiedź,
sprawdzian.

Największą wagę mają oceny ze sprawdzianów. Za aktywność na lekcji można uzyskać
każdą ocenę.
Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w ciągu 2 tygodni na Kółku Informatycznym.
Każdemu uczniowi przysługują 2 kropki na półrocze za brak przygotowania do lekcji oraz
1 kropka za brak obuwia zamiennego.
Wszelkie braki należy zgłaszać na początku lekcji.
Za podpowiadanie podczas odpowiedzi grozi ocena 1.
Podczas sprawdzianu – pierwsza podpowiedź powoduje obniżenie oceny o 1 stopień, druga
podpowiedź powoduje obniżenie oceny do 1.
Zarówno podczas pytania, jak również podczas sprawdzianu uczeń może korzystać ze
swojego zeszytu i swojego podręcznika.
Za przygotowanie notatki z lekcji w formie multimedialnej uczeń otrzymuje ocenę
cząstkową 6.
Aby otrzymać ocenę celującą na koniec roku uczeń powinien wykazać się wiedzą
wykraczającą poza ramy programu nauczania, sumiennie wykonywać zadania domowe
oraz wykazać się aktywnością podczas zajęć.
Na Kółku Informatycznym uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresy informatyki,
zajmują się redagowaniem gazety szkolnej „Jedynka” oraz tworzeniem i publikacją w
Internecie klasowych stron WWW.
Ocena na półrocze i ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen cząstkowych
otrzymanych w ciągu danego okresu. Należy jednak pamiętać, że poszczególne oceny mają
różne wagi.

IV. Szkolna witryna internetowa.
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Adres szkolnej witryny internetowej:
http://www.ssp-1.wrzesnia.pl
Szkolna witryna internetowa zawiera wiele cennych informacji przeznaczonych zarówno
dla uczniów, jak i ich rodziców.
W dziale [INFORMATYKA] znajdują się informacje, dotyczące regulaminu pracowni,
programu nauczania, sposobów sprawdzania wiedzy oraz przykładowe notatki z lekcji.
W dziale [ABSOLWENCI] można znaleźć klasowe strony poprzednich roczników, które
ukończyły SSP nr 1 we Wrześni.

Ćwiczenia do wykonania w domu (lub w Bibliotecznym Centrum Multimedialnym):
1.
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Zapoznaj się ze szkolną witryną internetową.
Przejrzyj klasowe strony WWW absolwentów.
Szczegółowo zapoznaj się z działem [INFORMATYKA].
Samodzielnie sporządź notatkę z lekcji. Porównaj z niniejszym konspektem i uzupełnij
braki.

