
Instrukcja pierwszego logowania – Microsoft Office 365 
 

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub Edge, na innych przeglądarkach 

możliwe jest występowanie błędów podczas logowania. 

 

Na wstępie w kilku słowach chciałbym przedstawić, czego będzie dotyczyć poniższa 

instrukcja. Znajdziemy tutaj kilkanaście punktów opisujących i obrazujących krok po kroku 

prawidłowe przejście etapu pierwszego logowania do Platformy Office 365 w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Pstrążnej. Platforma ta zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania 

uczniów i pracowników ZSP Pstrążna, ponieważ jest ściśle powiązana z domena szkolną. 

Żadna osoba niebędąca uczniem czy nauczycielem w ZSP Pstrążna nie ma możliwości 

zalogowania się do podanej Platformy. Loginy i hasła do pierwszego logowania otrzymacie od 

swoich wychowawców. Dane te są unikatowe i inne dla każdego ucznia oraz loginy nie 

powtarzają się. Office 365 spełnia również wymagania dotyczące ochrony danych osobowych 

– RODO. Szkoła posiada zakupioną licencję na użytkowanie platformy oraz korzystanie z jej 

funkcji. W zamian otrzymujecie od szkoły i firmy Microsoft pełny pakiet narzędzi i aplikacji 

w tym pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint, itp.). Do korzystania nie jest wymagane żadne 

oprogramowanie ani też najnowsze systemy operacyjne. Całość platformy działa 

w przeglądarce internetowej. Zaleca się korzystanie z przeglądarek Google Chrome lub 

Microsoft Edge, gdyż na innych przeglądarkach mogą występować problemy z pojawiającymi 

się w kolejnych krokach okienkami lub obrazem i dźwiękiem podczas korzystania z samej 

platformy. 

 

 

1. Od wychowawców otrzymaliście swoje loginy i hasła do pierwszego logowania. Proszę 

sobie te dane zapisać oraz przygotować sobie nowe hasło składające się: 

• Minimum 8 znaków,  

• Musi zawierać małą i dużą literę,  

• Musi zawierać cyfrę i znak specjalny,  

• Nie może zawierać imienia, nazwiska, innych łatwych i popularnych słów 

Hasło to będzie nam potrzebne w późniejszym etapie logowania i będzie właściwym hasłem 

do logowania do platformy Office 365. 

  



2. Otwieramy stronę internetową https://www.office.com/ gdzie wybieramy opcję Zaloguj się 

 

 
 

3. Wprowadzamy Login i klikamy Dalej 

 

 
  

https://www.office.com/


4. Po poprawnym wprowadzeniu loginu zmieni się tło oraz logo, należy teraz wprowadzić 

otrzymane hasło i kliknąć ZALOGUJ 

 

 
 

5. Pojawi się informacja, że należy zaktualizować hasło. Należy wpisać otrzymane hasło, a 

następnie nowe hasło, które musi spełniać wymagania:  

• Minimum 8 znaków,  

• Musi zawierać małą i dużą literę,  

• Musi zawierać cyfrę i znak specjalny,  

• Nie może zawierać imienia, nazwiska, innych łatwych i popularnych słów 

 

 



6. Po zmianie hasła pojawi się informacja „Potrzeba więcej informacji” klikamy DALEJ 

 

 
 

7. W tym miejscu należy podać nr telefonu. Dane te nie są widoczne dla innych użytkowników, 

wymagane są do procedury resetowania zapomnianego hasła. Klikamy na SKONFIGURUJ 

TERAZ obok pozycji Numer telefonu. 

 

 

8. Podajemy dane do uwierzytelnienia i klikamy WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. 

 



 

 
9. Na podany numer telefonu przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym SMS. Kod 

należy wpisać w nowym polu i kliknąć WERYFIKUJ 

 

 
 

10. Poprawna weryfikacja sygnalizowana jest kolorem zielonym, klikamy ZAKOŃCZ 

 

 
 



11. Teraz pojawi się okno z pytaniem o zapamiętanie danych logowania. Wybieramy wg 

własnych potrzeb 

 

 
 

12. Uruchomi się Portal Office. Wybieramy powiadomienie przy ikonie dzwonka 

 

 
  



 

13. Wybieramy ustawienie strefy czasowej dla kalendarza 

 

 
14. Po poprawnym skonfigurowaniu strefy czasowej uruchomi się skrzynka pocztowa 

Outlook OWA 

 

 
 

Kiedy udało nam się poprawnie zalogować można przejść do różnych konfiguracji 

poszczególnych aplikacji. Ustawienia te znajdują się zawsze z prawej strony i oznaczone są 

kołem zębatym. Aby powrócić do głównego okna aplikacji lub przejść do innej należy wybrać 

odpowiednią opcję, która znajduje się w lewym górnym rogu i jest oznaczona 9 kropeczkami. 

 

W razie problemów można kontaktować się z administratorem – Łukasz Wojaczek 

poprzez adres mailowy informatyka.pstrazna@gmail.com 

mailto:informatyka.pstrazna@gmail.com

