
Wdrożenie platformy do zdalnego nauczania 

 

1. Na konta librus rodzica otrzymali Państwo login i hasło do zalogowania się na pocztę 

Microsoft (z poczty i narzędzia Teams można korzystać na każdym systemie 

operacyjnym oraz na każdym urządzeniu – komputer, tablet, smartfon). 

 

2. Wchodzimy w przeglądarce internetowej na stronę Microsoft outlook office:  

 

https://outlook.office.com/ 

 

3. Logujemy się, używając loginu ucznia i hasła, który został przesłany na konta 

rodziców w Librusie. 

 

4. Po zalogowaniu się, na poczcie znajdą tam Państwo widomość o dołączeniu ucznia 

do aplikacji Teams. Po otwarciu wiadomości należy otworzyć aplikację Teams – 

aplikacja instalowana jest jednorazowo na urządzeniu z którego uczeń korzysta. 

 

W przypadku kilku użytkowników również instalujemy aplikację tylko raz.  

 

 
 

 

https://outlook.office.com/


Następnie zainstalować ją na urządzeniu, którego dziecko będzie używać (komputer, 

tablet, smartfon, …) uczeń może używać aplikacji jednocześnie na kilku 

urządzeniach. 

 

 

 

(JUŻ PRAWIE WSZYSTKO GOTOWE) 

Po zainstalowaniu programu pojawi się komunikat o zalogowanie. Zalogować się trzeba na 

konto używając loginu i hasła, takie jak do szkolnej poczty Microsoft. 

 

 

 



I oto jesteście w aplikacji 

 

 

Tutaj pojawią się zespoły, do których dołączone jest wasze dziecko tzn. 

przedmioty jakich się uczy. 

Po wybraniu konkretnego przedmiotu pojawi się dostęp do konwersacji, jakie 

mogą prowadzić uczniowie z nauczycielem, każda wpisana konwersacja i 

odpowiedź są widoczne dla wszystkich członków grupy (czyli wszystkich 

uczniów w klasie). 

 



Kolejny krok to korzystanie z notesów zajęć (materiałów do pracy na daną 

lekcję) udostępnionych przez nauczyciela. 

Wchodzimy w zakładkę notes zajęć,  

 

Po kliknięciu we wskazany znaczek otworzy się obszar do pracy w naszym 

zdalnym nauczaniu. 

 

 



W czasie wyznaczonym w planie lekcji nauczyciel jest dostępny w aplikacji do 

kontaktu z uczniami jeśli będą mieli pytanie. Kontakt nawiązać mogą na trzy 

sposoby: 

1. Rozpoczynając konwersację w zakładce ogłoszenia (wszyscy uczniowie i 

nauczyciel widzą ten tekst). 

 

2. Pisząc do nauczyciela na czacie (tekst widzi tylko nauczyciel). 

 

3. Rozpoczynając rozmowę wybierając nauczyciela i klikając słuchawkę. 



 

 

 

Obszar pracy zdalnej 

1. Biblioteka zawartości – to obszar w którym nauczyciele będą udostępniać 

uczniom materiały. Z konspektu nazwanego Lekcje z odpowiednią datą 

uczniowie korzystają w dniu kiedy mają wyznaczoną w tym czasie w 

Planie zajęć lekcje (plan będzie zmieniony dostosowany do pracy zdalnej 

tzn. lekcje prowadzone blokowo jednego dnia 2-3 przedmioty). Uczniowie 

mają dostęp do danej treści od dnia dodania przez nauczyciela już przez 

cały czas czyli przerwy regulują sami. Treści nie będą usuwane po 

zakończeniu bloku zajęć. Możliwy będzie powrót do materiału dowolnym 



czasie.  W zakładce lekcje znajdują się poszczególne konspekty zajęć 

przygotowane na konkretny dzień. 

2. Materiały dodatkowe – tutaj nauczyciel umieszcza materiały jakie 

uczniowie mogą wykorzystać, gdy chcą poszerzyć zadany temat. 

3. Colaboration space – miejsce wspólnej pracy z uczniami to obszar w który 

nauczyciel wraz z wami może tworzyć wspólne zadanie, dzieło, projekt, … 

 

 

Notatki z zajęć - to miejsce własnej pracy ucznia. Tutaj uczniowie 

umieszczają prace polecone przez nauczyciela, robią notatki z zajęć. Jest to 

jakby zeszyt indywidualny ucznia. Dostęp do tego miejsca ma nauczyciel i 

uczeń do którego Notes zajęć należy. 

 

Życzymy miłej pracy! 

 

 


