
„Szkoła w Teams” – zasady określające udział ucznia I LO w lekcjach w trybie synchronicznym  
  

1. Uczeń I LO, który jest nieobecny w szkole i pozostaje w domu z powodu choroby lub jest objęty 

kwarantanną ma prawo uczestniczyć w lekcjach w trybie synchronicznym, tj. uczeń może uczestniczyć                   

w lekcji zdalnie wg planu zajęć w czasie rzeczywistym.  
 

2. Rodzic ucznia niepełnoletniego potwierdza powód i przewidywany czas nieobecności swojego 

dziecka   w szkole poprzez wysłanie wiadomości do wychowawcy klasy przez e-dziennik.  
  

3. Uczeń zgłasza chęć udziału w lekcji wysyłając odpowiednio wcześniej, tzn. do godz.16 w dzień roboczy 

poprzedzający daną lekcję, wiadomość  przez  e-dziennik  do nauczycieli prowadzących zajęcia, w której 

poda powód swojej nieobecności w szkole  i określi termin od i do kiedy chce uczestniczyć w lekcjach                     

w trybie lekcji online.  
  

4. W I LO wszystkie lekcje (z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego) mogą być udostępnione 

z sal lekcyjnych wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Teams.  
  

5. Nauczyciel umożliwia dołączenie do lekcji tylko tym uczniom, którzy wcześniej zgłosili chęć udziału                   

w lekcji (punkt 3.).  
  

6. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z powodów 

technicznych / problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji może się okazać 

niemożliwe) 

  

7. Uczeń dołącza do spotkania używając wyłącznie przypisanego  adresu szkolnego,                                                     

tj. imię.nazwisko@jedynka.zgora.pl 

  

8. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.  
  

9. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień dobry, 

jestem obecny/ obecna”.  
  

10. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.  
  

11. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany, 

zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.  
  
12. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów              

w klasie.  
  

13. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.  
  

14. Uczeń nie loguje się na lekcje , na których prowadzone są sprawdziany i prace klasowe. Nie jest też 

odpytywany z ostatnich lekcji na ocenę. Po powrocie do szkoły, w terminie ustalonym z nauczycielem, 

zalicza formy sprawdzianów, na których był nieobecny. 
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