
 

Instrukcja logowania się na szkolne konto GOOGLE 
 

1. Żeby dla wszystkich użytkowników ujednolicić środowisko pracy na platformie Google, 

zalecane jest zainstalowanie przeglądarki google Chrome. Pobierz stąd: 

https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/  

2. W pasek adresu przeglądarki wpisujemy google.pl. 

3. Jeżeli posiadamy już prywatne konto google, musimy się z niego wylogować. 

 

https://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/


4. Jak widać, przeglądarka pamięta moje dotychczasowe konto, więc klikamy dalej aby użyć 

nowego konta 

 
5. Klikamy użyj innego konta 

6. Powyższe kroki będą zbędne, w przypadku gdy nie posiadaliśmy prywatnego konta na gmailu, 

czyli na google. 

7. W okienko login wpisujemy swoje imię i nazwisko oddzielone od siebie kropką, bez wielkich 

liter i polskich znaków, a następnie @ i adres domeny taki sam jak naszej szkolnej strony 

internetowej czyli sp2izbicakuj.pl. Dla przykładu loguje się użytkownik Jan Gwóźdź – login 

jan.gwozdz@sp2izbicakuj.pl. Uwaga! Nie zakładamy nowego konta – logujemy się ! 

mailto:jan.gwozdz@sp2izbicakuj.pl


 
 



8. Wpisujemy 8 znakowe hasło, które podali wychowawcy 

 



9. Akceptujemy warunki korzystania z usług gogle 

 
10. Może też wyświetlić się okienko do przepisania tekstu z okienka w celu weryfikacji naszego 

człowieczeństwa. 

 



11. Po zalogowaniu zalecana jest zmiana standardowego hasła i robimy to w zakładce 

bezpieczeństwo 

 



12. Klikamy w hasło 

 



13. Wpisujemy swoje dotychczasowe hasło a następnie dwukrotnie nowe wg poniższych zaleceń 

 
14. Zalecamy ustawienie swojego zdjęcia profilowego. (prosimy nie używać avatarów, w 

instrukcji to tylko przykład) 



 

 



15.  
16. Teraz możemy już skorzystać z naszej szkolnej skrzynki pocztowej (zalecane jest włączenie 

powiadomień na pulpicie). 



17.  



18.  
19. Po prawej stronie klikamy w kalendarz. Czerwona linia to oś bieżącego czasu. W tym miejscu 

wyświetlać się będą spotkania online z nauczycielami. Będą także przychodzić maile z 

informacją o spotkaniu.  



 
 



20. Dołączamy do spotkania klikając w wydarzenie z kalendarza, a następnie „dołącz w Google 

Meet” 

 
21. Przeglądarka może zapytać o zezwolenie na korzystanie z kamery i mikrofonu. Należy 

zezwolić.  

22. Swoją codzienną pracę zaczynamy od uruchomienia przeglądarki, zalogowania się do google i 

uruchomienia gmaila wraz z kalendarzem. Wydarzenia (lekcje) będą pojawiać się w skrzynce 

pocztowej gmail oraz w kalendarzu.  

23. W przypadku gdy użytkownik będzie zalogowany na prywatne konto, nauczyciel dostanie 

informację, że ktoś obcy próbuje się połączyć z lekcją. Dlatego należy pamiętać o 

zalogowaniu się na konto szkolne w domenie sp2izbicakuj.pl, wówczas automatycznie 

zostanie połączony z lekcją.  

24. Został uruchomiony telefoniczny Helpdesk dla użytkowników, mających problemy z 

dostępem: 

a. 609 762 531 (Tomasz Grabowski) – problemy techniczne, problemy z zalogowaniem, 

zapomniane hasło. 

b. 500 370 636 (Magdalena Bochman) – problemy z zalogowaniem i obsługą. 

 

Prosimy chronić swoje dane dostępowe przed osobami niepowołanymi.  

Życzymy miłej i bezpiecznej obsługi. 

 


