INSTRUKCJA LOGOWANIA DO PROGRAMU TEAMS
1. Po zalogowaniu się do dziennika elektronicznego w zakładce uczeń znajduje się dostęp do
Office 365- klikamy w ikonkę i pojawia się login dziecka i hasło pierwszego logowania.
Najlepiej skopiować hasło, aby uniknąć błędu.
2. Wchodzą Państwo na stronę www.office.com i logujecie się- po kliknięciu należy wpisać login i
skopiowane hasło pierwszego logowania, później system poprosi o zmianę hasła na własne.
3. Nastąpi zalogowanie i pojawią się dostępne aplikacje w ramach pakietu Office 365, jedną z nich
jest Teams, po kliknięciu w ikonę nastąpi przejście do aplikacji i powinna być widoczna klasa do
której należy dziecko i poszczególne kanały.
Uwagi do zdalnego nauczania dla klas 4-8
1. Zajęcia online będą przeprowadzane zgodnie z planem lekcji i planem zastępstw.
2. Nauczyciel łączy się z klasą w czasie trwania lekcji, natomiast lekcja online może trwać krócej niż
45 minut (od 30 do 40 min.), ponieważ nauczyciel powinien wziąć pod uwagę czas spędzony
przez ucznia przed komputerem.
3. Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia (należy pamiętać, że z
powodów technicznych / problemów z połączeniem internetowym dołączenie ucznia do lekcji
może się okazać niemożliwe, wówczas nauczyciel zobligowany jest do przesłania materiałów z
lekcji w innej formie).
4. W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem, należy zgłosić tę sytuację
nauczycielowi.
5. Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem, wpisuje w czacie spotkania: „Dzień
dobry, jestem obecny/obecna”.
6. Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.
7. Nauczyciel może sprawdzać, czy uczeń jest rzeczywiście obecny na lekcji, a nie tylko zalogowany,
zadając pytania w formie ustnej lub pisemnej w czacie spotkania.
8. Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.
9. Uczeń prowadzi notatki z zajęć, wykonuje zadania zgodnie z poleceniami nauczyciela dla uczniów
w klasie.
10. Uczeń nie ma prawa nagrywać lekcji.
11. Uczeń nie jest odpytywany z ostatnich lekcji na ocenę. Po powrocie do szkoły, w terminie
ustalonym z nauczycielem, zalicza formy sprawdzianów, na których był nieobecny.
12. W przypadku zablokowania lub niepamiętania hasła do zalogowania, istnieje możliwość
wygenerowania nowego hasła przez administratora programu.
W tym celu należy poinformować Pana Krzysztofa Przewoźnego przez dziennik elektroniczny.

