
Pierwsze logowanie do MS Teams –  

Szkoła Podstawowa  

im. Juliusza  Słowackiego w Sułowie 
 

Jaki dziecko ma login do MS Teams? 
W celu sprawdzania loginu dziecka proszę zalogowad się do e-dziennika 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminamilicz/ i kliknąd w zakładkę Uczeń 

 

W menu, po lewej stronie, klikamy Dostęp Office 365 

 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminamilicz/


 

 

Pierwsze logowanie do MS Teams 

 

1. Uruchom przeglądarkę internetową Google Chrome lub 

Microsoft Edge. 

2. Wpisz adres strony https://teams.microsoft.com lub 

kliknij w link na stronie szkoły. Zobaczysz na ekranie  

 

 

 

 

W tym miejscu znajduje się pierwszy człon loginu 

dziecka. Po znaku @ należy wpisad  

spsulow6.onmicrosoft.com 

Przykładowy login to: 

jkowalski@spsulow6.onmicrosoft.com 

UWAGA! Hasło 

pierwszego 

logowania to 

Student.123 

Nie używamy hasła, 

które jest podane 

jest w e-dzienniku. 

 

https://teams.microsoft.com/


3. Wpisz login dziecka, który był podany w e-dzienniku. 

Należy go uważnie przepisad, bez spacji.  

Wszystkie adresy dzieci są zakooczone 

@spsulow6.onmicrosoft.com 

Kliknij Dalej 

Przykładowy login: 

jkowalski@spsulow6.onmicrosoft.com 

 

 

 

4. Wprowadź hasło pierwszego logowania: 

Student.123 

  

Uwaga na duże i małe litery. Bez spacji po kropce.  

Kliknij Zaloguj 

 

 

 

 

5. Wpisz ponownie hasło pierwszego logowania Student.123 w polu 

Bieżące hasło 

 

 

 

 

W polach Nowe hasło i Potwierdź hasło wprowadź swoje hasło.  

Hasło nie może zawierad identyfikatora użytkownika oraz musi 

składad się z co najmniej 8 znaków i z co najmniej 3 z następujących 

typów znaków: małe litery, duże litery, cyfry i symbole. 

Dobrze by hasło nie było zbyt skomplikowane, aby dziecko je 

zapamiętało. Można też dziecku je zapisad na kartce. Od tej pory 

dziecko będzie logowad się z użyciem tego hasła. Hasło pierwszego 

logowania będzie już nieaktywne. 

Kliknij Zaloguj 



 

W kolejnym oknach możesz: 

a) pobrad aplikację Teams na komputer i ją zainstalowad w swoim 

komputerze, wówczas nie trzeba korzystać z przeglądarki internetowej, 

tylko otwieramy program poprzez ikonkę na pulpicie. 

 

 

lub 

b) kliknąd Zamiast tego użyj aplikacji internetowej, aby uruchomid 

aplikację przez przeglądarkę 

 

 

 

 

 

Może również pojawid się okno, gdzie klikając Tak pozostaniemy zalogowani.  

 

 

 

 

  



Pierwsze uruchomienie aplikacji MS Teams 
Jeśli zainstalujemy aplikację MS Teams, to po jej uruchomieniu musimy wpisad  login oraz własne 

hasło, które nadaliśmy logując się pierwszy raz. 

Wpisujemy login oraz hasło. 


