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Spis treści 

• Logowanie (aplikacja, telefon, strona), 

• Zespoły (klasy, indywidualne, inne) 

• Poczta wewnątrz szkolna 
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LOGOWANIE 

• Najważniejsze: 

nazwa użytkownika (ucznia): 

 
pierwsza litera imienia + całe nazwisko +@sptrzyglow.eu  

 

Jan Nowak -> jnowak@sptrzyglow.eu  
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• Najważniejsze: 

nazwa użytkownika z dwoma imionami 
(ucznia): 

 
pierwsza litera imienia + całe drugie imię (myślnik) całe 
nazwisko +@sptrzyglow.eu  

 

Jan Janusz Nowak -> jjanusz-nowak@sptrzyglow.eu  
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• Logowanie Aplikacja: 

Pobieramy aplikacje z odnośnika poniżej: 
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

Po zainstalowaniu: 

Podajemy swoje dane! 

Loginy i hasła wydają 

wychowawcy klas. 
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• Logowanie Telefon: 

Wchodzimy do sklepu aplikacji, właściwego dla 
posiadanego oprogramowania (Android, iOS)  

 

I pobieramy aplikację Teams.  

Po uruchomieniu wprowadzamy nasz 

login i hasło. 
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• Aplikacja na Androida: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=pl&gl=US 

 

• Aplikacja na iOS: 
https://apps.apple.com/pl/app/microsoft-teams/id1113153706?l=pl 

 

• Posiadasz Windows Phone, Windows Mobile? – Napisz 
do nas! 
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• Logowanie Aplikacja: 

Pobieramy aplikacje z odnośnika poniżej: 
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 

 

Po zainstalowaniu: 

Podajemy swoje dane! 

Loginy i hasła wydają 

wychowawcy klas. 
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• Logowanie Aplikacja: 
 

Gdy już pobraliśmy aplikację na swój telefon Android lub iOS: 

 

Po zainstalowaniu:                            

Podajemy swoje dane! 

Loginy i hasła wydają 

wychowawcy klas. 
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• Logowanie WWW: 
 

Wchodzimy w poniższy odnośnik, lub wpisujemy w wyszukiwarce Internetowej (Teams 
Logowanie):  

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software 

 

Po  wejściu na stronę: 

Podajemy swoje dane! 

Loginy i hasła wydają 

wychowawcy klas. 
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ZESPOŁY 
• Po zalogowaniu się, każdy uczeo zobaczy do 

jakich przynależy Zespołów. 

• W zespole w zależności od zajęd będą mogły 
istnied dodatkowe kanały. 

• Poprzez narzędzia w zespołach będą 
udostępniane materiały – prace domowe. 

• Poprzez wydarzenia – w kanale Ogólnym i 
Powiadomieniach (także na E-Mail) będzie 
informacja o zbliżającym się wydarzeniu np. 
Sprawdzianie lub prowadzonych zajęciach 
online.  
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• Widok zespołów ucznia Jana Nowaka: 
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• Widok zespołów ucznia Jana Nowaka: 
 

 

 

Powiadomienia o nowych 
aktywnościach tj. zbliżających się 

zajęciach, sprawdzianach, 
zadaniach itd.. 
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POCZTA 

• W sprawach wewnątrzszkolnych, 
nauczania itd. Proszę kontaktowad się 
z uczniami / bądź nauczycielami 
poprzez pocztę szkolną zgodnie ze 
schematem: 

 

Jan Nowak -> jnowak@sptrzyglow.eu  
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• Logowanie na pocztę: 
 

Wchodzimy na stronę. I logujemy się swoim loginem i hasłem przykładowo: 
jnowak@sptrzyglow.eu i hasło: janHaslo123!  

 

https://outlook.office.com/mail/inbox 
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• Widok poczty: 
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• Na poczcie..: 
 

Będą wszystkie ważne powiadomienia i informacje odnośnie zajęd, a także grupowe bądź 
indywidualne wiadomości od nauczycieli. Poza czatem to dodatkowa forma kontaktu 
nauczyciela z uczniem z której warto korzystad! 

 

 


