
Informacja do rodziców 

 na temat nauki zdalnej i komunikacji przy pomocy aplikacji Microsoft Office 365 i Teams  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii 

 

Szanowni Państwo, 

Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat nauki zdalnej i komunikacji przy pomocy aplikacji 

Microsoft Office 365 i Teams i o pomoc dzieciom w zalogowaniu się do aplikacji. 

Na stronie szkoły dodane zostały dwie pozycje w menu głównym:  

 Lekcje zdalne 

 Office 365 

 

I. Lekcje zdalne 

Po kliknięciu na Lekcje zdalne trzeba wybrać odpowiedni poziom nauki. Na każdym poziomie 

znajdują się strony odpowiadające przedmiotom nauczania, na których nauczyciele będą umieszczać 

materiały w cyklu: 

 25-27 marca 2020 r. 

 30 marca – 3 kwietnia 2020 r. 

 6 kwietnia – 8 kwietnia 2020 r. 

 

Materiały zostaną udostępnione na cały tydzień.  

Ważne jest teraz, żeby dzieci uczyły się zgodnie z planem lekcji, który miały wcześniej, i w każdym 

dniu tygodnia zajrzały tylko na przedmioty, które w tym dniu miały.  

Jeśli ktoś zapomniał swojego planu, to przypominamy, że jest on w dzienniku elektronicznym. 

 

  



II. Kontakty między nauczycielami, rodzicami i dziećmi. 

1. Kontakt Dzieci – Nauczyciele   

Z nauczycielami można kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego (jest teraz możliwość 

wysyłania załączników), poczty e-mail, aplikacji Teams.  

Adresy mailowe nauczycieli podane są na stronie szkoły w lekcjach z każdego przedmiotu.  

2. Kontakt Rodzice - Nauczyciele  

Rodzice z nauczycielami mogą kontaktować się tylko przez dziennik elektroniczny. Tylko tą drogą 

będziemy przekazywać Rodzicom informacje.  

 

III. Aplikacja Office 365 i Teams 

Chcemy mieć z dziećmi bezpośredni kontakt i ułatwić im naukę, dlatego umożliwiamy dzieciom 

dostęp do internetowej aplikacji Microsoft Office 365. Aplikacja jest bezpłatna. 

 W skład aplikacji wchodzą: 

 programy z pakietu Office (np.: Word, Excel, PowerPoint) 

 aplikacja Teams - do zdalnej nauki i pracy zespołowej.  

Aplikacja jest przeznaczona dla uczniów.  

Rozumiemy, że młodszym dzieciom trzeba pomóc i to Państwo będziecie wspólnie z nimi 

kontaktować się z nauczycielami za pomocą aplikacji Teams. Prosimy wówczas zaznaczyć, że po 

drugiej stronie jesteście Wy, Rodzice, a nie dziecko.  

1) Logowanie 

 Strona logowania: https://login.microsoftonline.com/ 

 Nazwa użytkownika i hasło zostaną przesłane Państwu przez wychowawców przy pomocy 

dziennika elektronicznego. 

 Przesłane hasło jest tymczasowe i należy je zmienić podczas pierwszego logowania, zgodnie z 

wyświetlanymi podczas zmiany hasła zasadami.  

2) Nauka i kontakt przy pomocy aplikacji 

 Po zalogowaniu dzieci będą widziały ekran z aplikacjami. 

 

 Najważniejsza teraz będzie aplikacja Teams.  

https://login.microsoftonline.com/


 Teams występuje w formie tzw. przeglądarkowej lub jako aplikacja. Może pojawić się monit o 

pobranie aplikacji, wtedy klikamy w Zamiast tego użyj aplikacji sieci web i Teams uruchomi 

się w przeglądarce. 

 Dzieci będą korzystać z Czatu i pracy w Zespole. 

o Czat - umożliwia komunikację z innymi użytkownikami – nauczycielami, uczniami. 

 

o Zespół - to inaczej lekcja, umożliwia on pracę i komunikację z uczniami klasy i 

nauczycielem określonego przedmiotu. 

 



 

 Na razie będziemy korzystać z czatu w Zespołach i Czatu bezpośredniego do kontaktu 

(nauczyciel - uczeń) na czacie, czacie wideo, do rozmowy telefonicznej. Można będzie w ten 

sposób poprosić nauczyciela o wyjaśnienie lekcji. 

 Jak dzieci zapoznają się z aplikacją, wdrożymy kolejne możliwości aplikacji. 

 Nauczyciele będą dostępni on-line zgodnie z planem lekcji, który dzieci miały wcześniej. Na 

przykład: muzyka była w poniedziałek na 3 lekcji (9.40 – 10.15), więc w tym czasie jest 

dostępny nauczyciel muzyki. Plan można sprawdzić w dzienniku elektronicznym. 

 3) Aplikacja na telefon 

 Aplikację Microsoft Teams można również bezpłatnie pobrać na telefon (ten sam login i 

hasło). Jeśli aplikacja zostanie zainstalowana na telefonie, to nawet jeśli jest w domu jeden 

komputer, dzieci będą miały możliwość kontaktu z nauczycielami. 

 


