
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W celu ułatwienia wzajemnej komunikacji oraz polepszenia jakości pracy, od dnia 

4 maja 2020 r. w nauczaniu na odległość przechodzimy do Microsoft Teams. 

W ten sposób w jednym miejscu znajdą się notatki do zajęć, wideokonferencje 

i plan połączeń, zadania, testy i cała komunikacja z nauczycielem. 

Korzystanie z Microsoft Teams możliwe jest w przeglądarce internetowej 

i w aplikacji, w komputerze i w telefonie. 

Tym samym od 4 maja nie będą udostępniane zadania dla klas na stronie 

internetowej szkoły.



Pozyskanie loginu i hasła:

Po zalogowaniu na konto ucznia widzimy nowe pole „Uczeń NOWOŚĆ>”

Po wejściu do tej witryny, po lewej stronie możemy zobaczyć 
przycisk „Dostęp Office 365”



Po kliknięciu widzimy dane potrzebne do pierwszego logowania

Tego hasła używamy tylko raz i zmieniamy je na własne 
podczas pierwszego logowania.

Rodziców uczniów, którzy nie mają konta uczniowskiego w Vulcanie, 
prosimy o wiadomość e-mail na adres gm@sp11katowice.pl, 
w celu uzyskania danych dostępowych.

mailto:gm@sp11katowice.pl


Logowanie na stronie w wersji online:

Klikamy https://www.office.com/ i logujemy się do Office 365.

https://www.office.com/


Kolejno wpisujemy otrzymany login, wprowadzamy jednorazowe hasło 

i zmieniamy je na swoje.



Po zaktualizowaniu hasła zobaczymy okno. 

Zamykamy je i widzimy  pulpit 

nawigacyjny Office 365.

Wybieramy Teams i w nowym oknie 
otwiera się aplikacja Teams.



Klikamy na:

Widzimy  pulpit nawigacyjny Teams. 
Uczeń wchodzi do swojej klasy, w 
której już są zapisani jego koledzy i 
nauczyciele

Klikając na ikonę swojej klasy wchodzimy 
na  widok ogólny klasy.



Klikając na ogłoszenia zobaczymy konwersację, w której nauczyciele  

będą zamieszczać polecenia do wykonania dla uczniów. 

Uczniowie mogą tam zamieszczać  swoje pytania do nauczycieli.

W poniższe okienko wpisujemy, powitania, zapytania i rozmowy.



W sekcji „Pliki” znajdą się np. karty pracy czy prezentacje.

W sekcji „Zadania” znajdą się indywidualne obowiązkowe zadania dla uczniów.
Zadania te uczeń rozwiązuje i przesyła z powrotem nauczycielowi 
– wszystko w aplikacji Teams.



Jak rozwiązać zadania i przesłać nauczycielowi?

Wchodzimy do zakładki „Zadania”. Zobaczymy wszystkie zadania 

do wykonania, z terminami i punktami/ocenami, jakie za nie otrzymamy.

Klikamy na wybrane zadanie – widzimy szczegóły zadania. 

Pod napisem „Moja praca” jest zadanie do pobrania. Może to być  np. plik Word.



Klikamy w plik pod napisem „Moja praca”. Zadanie do wykonania otworzy się 

w Teams. Zobaczymy też narzędzia do wykonania zadania, 

w zależności od programu, w którym zadanie przygotowano.

Praca zostaje automatycznie zapisana i po kliknięciu zamknij zobaczymy 
okno dialogowe, w którym możemy wysłać pracę do nauczyciela. 
W tym celu klikamy – „Prześlij”.



Zadanie domowe można też przesłać jako załącznik 
np. zdjęcie wykonanej pracy w zeszycie czy pracy plastycznej.

Klikamy w plusik „Dodaj pracę”, a następnie „Przekaż z tego urządzenia”. 



Praca zostanie dostarczona do nauczyciela. W zakładce oceny zobaczymy 
wszystkie nasze przesłane zadania.

Wykonane i ocenione zadania  zobaczymy w „Ukończonych”.

Klikając na wybrane zadanie  zobaczymy informację zwrotną 
od nauczyciela, a klikając w plik  ewentualne poprawki, 
które naniósł nauczyciel



W pasku konwersacji możemy również otrzymać od nauczyciela link do testu 

lub sprawdzianu, od wychowawcy link do obecności:

Klikając w niego otworzymy test czy sprawdzian, który należy rozwiązać 
lub listę obecności do zaznaczenia.



Wylogowanie się z platformy.

Aby wylogować się z platformy wystarczy kliknąć ikonę w prawym, 
górnym rogu z inicjałami.

To kliknięcie spowoduje wylogowanie z wszystkich kart.



W razie trudności prosimy o kontakt na adres gm@sp11katowice.pl

Do stworzenia instrukcji wykorzystano m.in.. 
materiały zWebinarium: 
Integracja UONET+ z Office 365


