Instrukcja pierwszego logowania się na platformie Office 365
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu
Otwórz szkolną stronę, dostępną pod adresem: http://ckziu2.edu.pl. Na stronie głównej odszukaj
grafikę z tekstem Office 365 i ją kliknij.

Zostaniesz przekierowany do nowej strony, która umożliwi logowanie do pakietu Office 365. Strona
będzie wyglądać następująco:

Teraz kliknij w przycisk Zaloguj się. Otworzy Ci się strona logowania.

W pole, które jest oznaczone tekstem Adres e-mail, telefon lub Skype, wpisz adres email, który został
Ci założony na tej platformie przez administratora. Jego schematyczna postać wygląda następująco:
nazwisko_imie@ckziu2.edu.pl
W adresie tym, nie ma polskich znaków ani dużych liter. Dla przykładu zobacz, jak będzie wyglądał
adres email Adama Miauczyńskiego:
miauczynski_adam@ckziu2.edu.pl
Jeśli posiadasz nazwisko dwuczłonowe, Twój adres email będzie wtedy wyglądał tak:
nazwisko1-nazwisko2_imie@ckziu2.edu.pl
np. Karolina Nowak-Kwiatkowska, będzie miała adres w takiej postaci:
kwiatkowska-nowak_karolina@ckziu2.edu.pl
Wpisz więc, swój adres email, po czym kliknij przycisk Dalej.

W kolejnym kroku, podaj hasło, które zostało Ci przekazane, a następnie kliknij Zaloguj.

Następnym krokiem będzie ustawienie własnego hasła. W tym celu w pierwszym polu wpisz bieżące
hasło (to które otrzymałeś/aś), a w dwóch pozostałych wpisz swoje własne hasło. Powinno się ono
składać z co najmniej 8 znaków i z co najmniej 3 z następujących typów znaków: wielkie litery, małe
litery, cyfry i symbole. Po wprowadzeniu tych informacji kliknij przycisk Zaloguj.

Po pomyślnym utworzeniu hasła pokaże Ci się informacja o konieczności podania dodatkowych
informacji. Komunikat ten wygląda następująco:

Kliknij przycisk Dalej.
W kolejnym kroku zostaniesz poproszony/na o podanie swojego numeru telefonu. W przypadku
problemów z logowaniem, na swój nr telefonu otrzymasz kod, który umożliwi Ci zresetowanie hasła.
W rozwijanej liście z numerami kierunkowymi krajów, odnajdź Polskę i ją wybierz, a następnie w polu
obok wpisz swój nr telefonu. Kliknij Następne.

Na numer, który podałeś/aś otrzymasz wiadomość SMS z kodem, który należy wpisać w następnym
kroku. Po wpisaniu kodu kliknij Następne.

Po udanym wpisaniu kodu, pokaże Ci się informacja taka jak poniżej. Kliknij przycisk Następne.

W następnym kroku zobaczysz informację o tym, że pomyślnie skonfigurowano informacje
zabezpieczające. Kliknij przycisk Gotowe.

Teraz masz już dostęp do pakietu Office 365. Zostaniesz przeniesiony do strony głównej tej usługi. Po
pierwszym logowaniu pokaże się jeszcze krótki przewodnik po tej usłudze.

Zapoznaj się z nim lub go zamknij. Od teraz możesz korzystać ze wszystkich narzędzi jakie są w tej
usłudze dostępne. Tak będzie wyglądać strona główna tej usługi po zalogowaniu się.

W następnej instrukcji dowiesz się jak uruchomić komunikator MS Teams, który będzie
wykorzystywany do prowadzenia zdalnych zajęć.

