Strona logowania
https://www.office.com

login jest w dzienniku elektronicznym.

Hasła nie ma w dzienniku każdy dostanie takie hasło od wychowawcy przez dziennik elektroniczny
wiadomości.
Strona logowania do platformy 365
https://www.office.com

klikamy zaloguj

wpisujemy login z dziennika który jest dla każdego inny (poniżej jest wpisany login testowy)
klikamy dalej

wpisujemy hasło podane jednorazowe przez wychowawcę
klikamy zaloguj

jeszcze raz wpisujemy hasło jednorazowe i ustawiamy swoje nowe hasło
klikamy zaloguj

Ustawianie samodzielnego przywracania hasła.

Następny krok klikamy dalej

Klikamy skonfiguruj teraz

Wpisujemy adres swojej poczty możemy użyć poczty z której korzystamy w dzienniku albo
poczty do której mamy dostęp klikamy wyślij

Wpisujemy kod otrzymany na naszą pocztę i klikamy weryfikuj

Klikamy zakończ

Klikamy na naszą nową pocztę Outlook i ustawiamy strefę czasową.

Ustawiamy taką strefę czasową i klikamy zapisz

Wiadomości można wysyłać tylko na platformie 365 miedzy Nauczycielami i Uczniami.
Jeśli ktoś będzie chciał przesłać na pocztę np. interia tlen itd. Lub wysłać do nas z poczty np. tlen
interia itd.
Poczta nie zostanie wysłana ani odebrana pokaże się komunikat.

Komunikator który będziemy używać to komunikator z którego będziemy korzystać to teams jest on
na platformie online.
Jest możliwość instalacji na komputerze, żeby widzieć wielu użytkowników naraz trzeba zainstalować
na komputerze.

Uwaga korzystając z platformy używamy przeglądarki Google Chrome.

Klikamy w Teams i jesteśmy na komunikatorze .

Wszystkie kontakty są wpisane wystarczy wyszukać po Nazwisku czy imieniu.
Ponadto Nauczyciele mają skonfigurowane zespoły klasowe przez które będą się komunikować.

W kalendarzu będziecie widzieć spotkanie z nauczycielem dołącz aktywuje się o określonej godzinie.

Oczywiśćie Tems to jedna z możliwości platformy 365 z czego będą kożystać Nauczyciele do pracy z
wami to już oni przekaża wam taką informacjie.
Gdyby ktoś zapomniał hasła które utworzył restartujemy je sami oczywiście jest ta opcja dostępna
dopiero wtedy kiedy przejdziemy proces podania własnej poczty tak jak opisałem powyżej.
Przypominam hasło podane jest jednorazowe po zmianie na swoje nie zadziała drugi raz.
Gdyby był jakiś problem proszę pisać do mnie przez dziennik elektroniczny, gdyby hasło podane nie
zadziałało przy 1 logowaniu ale to mało prawdopodobne.

Jak przywrócić dostęp:

Klikamy nie pamiętam hasła i odzyskujemy dostęp.

Życzę owocnego korzystania z platformy 365
Michał Czernik

