
Jak uzyskać dostęp do e-dziennika oraz programu Teams przez rodzica lub ucznia 
 

Po przekazaniu e-maila ucznia/rodzica do wychowawcy klasy, wychowawca wysyła wiadomość powitalną do rodzica 
lub ucznia. Odczytujemy tę wiadomość i postępujemy zgodnie ze wskazaniami. Dostęp do e-dziennika możemy mieć 
wchodząc na  adres strony szkolnej. W przeglądarkę Google.pl  wpisujemy: zso Sędziejowice.  Otrzymujemy adres 
strony szkolnej: 
http://zsonr1.gminasedziejowice.eu/ 
 

 
Klikamy na E-DZIENNK aby się zalogować. Otwiera się strona: 

 

Możemy utworzyć  konto lub się zalogować , gdy już konto posiadamy. Jeżeli chcemy konto założyć klikamy: załóż 
konto. Następnie wpisujemy poprawnie adres e-mail podany wychowawcy. Zaznaczamy „Nie jestem robotem i 
klikamy „Wyślij wiadomość”. 

 



Po wysłaniu wiadomości na poczcie e-mail rodzica/ucznia szukamy wiadomości: „Link aktywacyjny”. Otwieramy 
wiadomość, w której otrzymujemy Login (należy zapisać). Następnie klikamy link aktywacyjny, który aktywuje konto. 
Otwiera się strona, w której należy podać x2 nowe hasło i zaznaczyć ,,USTAW NOWE HASŁO”. Hasło należy zapisać. 
Login i hasło posłużą do logowania i dostępu do e-dziennika rodzica lub ucznia. Wchodzimy na dziennik ponownie 
otwiera się strona logowania w której wpisuje się otrzymany logon i nowe hasło. Otwiera się dziennik elektroniczny i 
już mamy dostęp do e-dziennika. W przypadku ucznia zaznaczamy ,,Uczeń NOWOŚĆ>” i uczeń ma dostęp do swojego 
dziennika. 

 

Uzyskanie dostępu do Office 365 Teams dla ucznia 

Zaznaczając w e-dzienniku zakładkę ,,Dostęp Office365” otrzymuje login i hasło pierwszego logowania do Office365 
Teams.  

 

Po uzyskaniu loginu i hasła do Office 365 Teams z dziennika elektronicznego uczeń wchodzi na stronę internetową: 

www.office.com 

wpisuje pełny login do strony (uzyskany login z dziennika uzupełniony o identyfikator szkoły) utworzony w poniższy 
sposób:  
uzyskany_login@zsonr1sedziejowice.onmicrosoft.com 

wpisuje  hasło do pierwszego logowanie, które należy w dalszej kolejności zmienić.  

Aby uniknąć instalacji programu należy wybrać dostęp prze stronę internetową.  

 



 

 

 

Po zalogowaniu się do Office 365 należy przejść  na zakładkę Teams klikając w lewy górny róg na znajdujące się tam 
kropki. 

 

UWAGA!!! Proszę o zapisanie i zapamiętanie loginów i haseł do e-dziennika i programu Office 365 Teams. 
 
Jeśli korzystamy z programu bezpośrednio przez stronę internetową, Teams najlepiej działa na przeglądarce 
Google Chrome.  W innej przeglądarce możemy nie mieć pełnej funkcjonalności, np. może nie działać kamera lub 
dźwięk. 


