
INSTRUKCJA AUTORYZACJI KONTA UCZNIA I LOGOWANIA NA PLATFORMIE E – LEARNINGOWEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 im. JANA PAWŁA II w SUCHYM LESIE 

Drodzy uczniowie, Szanowni rodzice 

Już od najbliższego poniedziałku możliwe będzie logowanie się na szkolnej platformie  

e – learningowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie. Platforma przechodzi obecnie testy 

funkcjonalności i jest przygotowywana do pracy w charakterze narzędzia wspomagającego naukę.  

W przypadku konieczności czasowego przejścia na system nauki hybrydowej lub zdalnej, będzie to 

podstawowe narzędzie, z którego będą korzystali nauczyciele i uczniowie naszej Szkoły. Dostęp do 

platformy będzie możliwy z poziomu witryny internetowej szkoły i bezpośrednio, po wpisaniu  

w pasku adresu przeglądarki adresu platformy (adres zostanie przekazany Państwu w oddzielnym 

komunikacie).  

Każdy uczeń naszej Szkoły posiada własne konto na platformie, założone przez administratora. Aby 

uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych, wystarczy zalogować się, podając login i hasło. Loginem 

ucznia jest kombinacja 4 znaków, na które składają się oznaczenie klasy i numer w dzienniku 

lekcyjnym. Np. loginem ucznia, który uczęszcza do klasy VIII c i posiada w dzienniku numer 16 jest 

„8c16”, a loginem ucznia, który uczęszcza do klasy V d i posiada w dzienniku numer 4 będzie „5d04”. 

Każdy login składa się więc z 4 znaków: cyfry oraz małej litery oznaczającej klasę, po których 

następuje dwucyfrowy numer ucznia w dzienniku. Nie należy dokonywać prób zmian loginu, gdyż 

może to skutkować blokadą dostępu do danych i usunięciem ucznia z platformy, związanym z utratą 

wszystkich zasobów (np. wykonanych prac).  

Pierwsze logowanie 

W trakcie pierwszego logowania należy zmienić hasło na własne, unikalne, którym uczeń będzie 

posługiwał się podczas kolejnych logowań oraz dokonać autoryzacji (identyfikacji) użytkownika, 

poprzez podanie właściwego, aktywnego konta e- mail ucznia. Uprzejmie prosimy rodziców  

o udzielenie uczniom, szczególne klas młodszych, pomocy w wykonaniu tej procedury. Należy 

postępować zgodnie z poniższą instrukcją: 

1. Po uruchomieniu platformy należy kliknąć na link „Zaloguj się”, znajdujący się w prawym, 

górnym narożniku okna. 

 
2. W oknie logowania, które się wyświetli należy wpisać odpowiednio: 

w polu „Nazwa użytkownika” – czteroznakowy login według klucza opisanego powyżej, 

w polu „Hasło” – tymczasowe hasło: Sp2sl-1234 (ważne są duże i małe litery, hasło stanowi 

jednolity ciąg znaków – bez żadnych spacji). 

 

 

 

tutaj wpisz login 

 

tutaj wpisz hasło 

 

 



3. Po zalogowaniu, w kolejnym oknie, należy zmienić hasło z tymczasowego na nowe, unikalne, 

które pozostanie hasłem do platformy do końca roku szkolnego. W tym celu należy:  

w polu „Bieżące hasło” wpisać hasło tymczasowe: Sp2sl-1234, 

w polu „Nowe hasło” należy wpisać nowe hasło 

w polu „Nowe hasło (ponownie) należy wpisać jeszcze raz nowe hasło. 

UWAGA: Nowe hasło powinno składać się przynajmniej z 8 znaków, wśród których muszą 

znaleźć się co najmniej: 1 duża litera, 1 mała litera, 1 cyfra, 1 znak specjalny (np. +,-,#,&,* itd.) 

Ważne są duże i małe litery, przed wpisaniem nowego hasła należy sprawdzić czy np. nie 

mamy np. włączonej funkcji Caps Lock na klawiaturze. 

 
Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić, klikając na przycisk „Zapisz zmiany”. 

 

4. Po uzyskaniu potwierdzenia zmiany hasła w kolejnym oknie, należy kliknąć na przycisk 

„Kontynuuj”. 

 
 

 

5. Procedura autoryzacji została zakończona. Uczeń może korzystać z zasobów edukacyjnych, 

które będą stopniowo dodawane i uzupełniane przez nauczycieli uczących poszczególnych 

przedmiotów. Zasady korzystania z platformy dla każdego z przedmiotów nauczania określi 

każdorazowo nauczyciel uczący. 

 

6. Zapomniałem(am) hasła. 

W takim przypadku należy zresetować hasło, klikają cna łącze „Zapomniałem(am) loginu lub 

hasła. Link do zresetowania hasła zostanie wysłany na konto pocztowe (Outlook) w pakiecie 



Microsoft365 (Office365), z którego będziemy również aktywnie korzystać.  

 

 

 

 

7. UWAGA: 

Jeżeli uczeń będzie korzystał z platformy za pośrednictwem urządzeń mobilnych 

(smartfon, tablet), należy w tych urządzeniach zainstalować aplikację mobilną MOODLE: 

Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android można ją pobrać nieodpłatnie ze sklepu 

Google Play (można skorzystać również z QR kodu umieszczonego na stronie profilu 

ucznia. 

 
Dla urządzeń z systemem operacyjnym IoS aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu 

App Store. 

 

 

POWODZENIA 


