INSTRUKCJA DLA UCZNIA
dostęp do usług Office365 i Teams
Krok 1.
Zaloguj się do dziennika elektronicznego {NASZEGO – na wszelki wypadek link}

https://uonetplus.vulcan.net.pl/rabkazdroj

Krok 2.
Z panelu startowego wejdź do UCZEŃ NOWOŚĆ

Krok 3.
Wybierz zakładkę – DOSTĘP OFFICE365 – {Klikamy}

Krok 4
Tu znajdują się unikalne dane logowania do Office365 - Login i Hasło. {Pozostaw tą stronę otwartą te dane będą potrzebne.}
Uwaga:
login podany jest jako adres e-mail i pozostaje aktualny na cały rok szkolny
podane hasło działa tylko przy pierwszym logowaniu i musi zostać zmienione.
LOGIN DLA:
Ucznia naszej szkoły - ma końcówkę …..@rabka3.onmicrosoft.com
 Nauczyciela naszej szkoły - ma końcówkę …..@rabka3.onmicrosoft.com
NIE WCHODZ DO -> Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej (NIE DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ )

Krok 5.
Na nowej zakładce w przeglądarce wejdź na stronę internetową naszej szkoły: www.sp3.rabka.pl/wordpressTam znajduje się
link do logowania w Office365. – {Klikamy}

Krok 6.
Wyświetli się strona internetowa do logowania w Office365. – {Klikamy zaloguj się}

Krok 7
Podaj login tu wyświetlony z Dziennika Vulcan (USTALONY W KROKU 4) do logowania w Office365. – {i klikamy Dalej}

Krok 8
Podaj hasło wyświetlone w Dzienniku Vulcan w kroku nr 4 jako hasło pierwszego logowania do logowania w Office365.

Krok 9.
Podaj jeszcze raz to samo hasło z Dziennika Vulcan do logowania w Office365 a następnie podaj dwa razy twoje nowe
wymyślone hasło. – {i klikamy Zaloguj}

Krok 10
Po zalogowaniu pojawią się komunikaty powitalne, możesz zamknąć, lub naciskając strzałki je przeczytać

.
Krok 11
Po wejściu przywita nas następujący ekran, na którym zmieniamy ustawienie strefy czasowej (szukamy
Warszawy) i jeśli jest taka potrzeba ustawiamy język polski. Na zaakceptowanie i przetworzenie tych ustawień
czasami trzeba trochę poczekać.

Microsoft Teams
1. Lekcje on-line prowadzone są w programie MS Teams, wchodzącym w skład pakietu Office 365. Każdy
użytkownik otrzymał indywidualne dane logowania.
2. Microsoft Teams Aplikacja Teams wykorzystywana jest do prowadzenia pracy z klasą w trybie on-line.
Korzystanie z aplikacji możliwe jest na dwa sposoby:
• przez przeglądarkę (np. Chrome),
• lub przez aplikację, którą należy zainstalować w komputerze, laptopie, smartfonie czy tablecie.

Krok 1
Na nowej zakładce w przeglądarce wejdź na stronę internetową naszej szkoły: www.sp3.rabka.pl/wordpressTam znajduje się
link do logowania w Microsoft Teams. – {Klikamy}

Krok 2
Wyświetli się strona internetowa do logowania w Microsoft Teams. – {Klikamy zaloguj się}

Rysunek 4. Wybór sposobu podłączenia do wideokonferencji

2.2 Pobranie i instalacja aplikacji
Przed rozpoczęciem szkolenia należy pobrać i zainstalować aplikację MS Teams. W tym celu
proszę otworzyć dowolną przeglądarkę (np. Chrome) i wprowadzić adres:
https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app

Otworzy się poniższa strona. Należy kliknąć przycisk: „Pobierz aplikację Teams”.

Następnie, należy wybrać wersję klasyczną Teams:

Kolejny krok to zapis pliku w dowolnej lokalizacji (np. pulpit):

Po zapisaniu pliku, należy go uruchomić w celu zainstalowania aplikacji MS Teams. Proszę
wykonywać wszystkie kroki wymagane przez instalator.
Gdy program zostanie zainstalowany, na pulpicie pojawi się ikonka:

2.3 Instalacja aplikacji MS Teams na urządzeniach mobilnych
W celu zainstalowania aplikacji, należy (w zależności od urządzenia) wyszukać aplikację w MS
Teams w sklepie Google Play lub App Store i zainstalować w swoim urządzeniu. Można
wykorzystać poniższe odnośniki.

2.4 Praca z MS Teams
Po włączeniu aplikacji pojawi się ekran z prośbą o podanie nazwy użytkownika (adres
logowania) i kliknąć przycisk: „Zaloguj się”.

Następnie proszę wprowadzić hasło i kliknąć: „Zaloguj”.

Po zalogowaniu pojawi się okno aplikacji:

Na liście zespołów istnieje zespół o nazwie: „Klasa xx” – gdzie xx oznacza Twoją klasę.

Wszystkie najważniejsze informacje i komunikaty zamieszczone będą w zespole. Proszę
kliknąć ikonkę z nazwą zespołu.

Pierwszym zadaniem jest przywitanie się poprzez czat. W formularzu: „Rozpocznij
konwersację…” proszę wpisać krótką informację o dołączeniu do zespołu (np. „Witam
wszystkich (…)”). Po wprowadzeniu powitania proszę wysłać ją do grupy, klikając odpowiednią
ikonkę.

Po wysłaniu, wiadomość pojawi się ona na forum i będzie możliwa do odczytania przez
wszystkich uczestników grupy.

Dołączanie do wideokonferencji.
Wszystkie planowane spotkania on-line widoczne są w kalendarzu. Aby dowiedzieć się kiedy
odbędzie się spotkanie on-line należy kliknąć w ikonkę: „Kalendarz”.

Na ekranie pojawi się lista spotkań on-line. Dodatkowo, na pół godziny przed planowanym
spotkaniem pojawi się przycisk: „Dołącz”.
UWAGA! Przycisk: „Dołącz” pojawia się 30 minut przed spotkaniem i jest widoczny przez cały
czas trwania spotkania. Wcześniej oraz po zakończeniu spotkania przycisk: „Dołącz” jest
niewidoczny.
W celu dołączenia do wideokonferencji proszę kliknąć na przycisk: „Dołącz”. Pojawi się okno
z wideokonferencją, w którym należy kliknąć przycisk: „Dołącz teraz”.

Po kliknięciu przycisku: „Dołącz teraz” otworzy się okno z pokojem wideokonferencyjnym
w którym pojawią się wszyscy uczestnicy i rozpocznie spotkanie.
Powodzenia i do zobaczenia.

