
HASŁO I LOGIN DO ESZKOŁY 
Wejdź na stronę www.eszkola.opolskie.pl 
W prawym górnym rogu kliknij logowanie 

 
W następnym konie kliknij zaloguj się 

 
W następnym oknie kliknij w przywracanie dostępu do kata 

http://www.eszkola.opolskie.pl/


 
Następnie wpisz maila, którego podałeś wychowawcy, zaznacz nie jestem robotem i kliknij w wyślij 
wiadomość 

 
Przerzuci Cię do takiego okna: 



 
Możesz je zamknąć. 
Przejdź do swojej poczty. Poszukaj maila od Opolskiej eszkoly: 

 
Kliknij w niego, pojawi się coś takiego: 



 
 
Spisz sobie swój login, e-mail dodatkowy. Następnie kliknij w link aktywacyjny. 
Nadaj hasło. Powtórz je. (musi mieć 8 znaków, małą i dużą literę) 

 
Przerzuci Cię do następnego okna, które możesz zamknąć. KONIEC 
 
 
 

INSTALACJA DZIENNICZKA Uonet 
1. Zainstaluj dzienniczek Uonet na smartfonie 
2. Wejdź na stronę www.eszkola.opolskie.pl 
3. Zaloguj się 
4. Kliknij w Blok Wirtualnej Szkoły 
5. Kliknij w Aplikacje bloku wirtualnej szkoły 

 

http://www.eszkola.opolskie.pl/


 
 
 

 
6. Kliknij w Aplikacja dzienniczek lekcyjny

 
7. Kliknij w Zespół szkół Sportowych nr 1 



 
8. Kliknij w uruchom 

 
9. W otwartej aplikacji kliknij w Dostęp mobilny 



 
10. Kliknij wygeneruj kod QR 

 
11. Uruchom aplikację na telefonie, przeskanuj kod z ekranu, wpisz pin który jest pod kodem QR. 

 
 

 
INSTALACJA TEAMSA na komputerze 
Musisz mieć hasło i login do eszkoły: 
Wchodzisz na stronę https://office.eszkola.opolskie.pl 
Kliknij Zaloguj się w okienku, które się pojawi.  

https://office.eszkola.opolskie.pl/


 
 
 
W następnym oknie wpisz login i hasło z eszkoły i kliknij zaloguj się. 

 
W następnym oknie kliknij tak lub nie (nie ma to wpływu na instalację) 



 
Pojawi się następujące okno (tutaj możesz już pracować na tych programach w chmurze – niestety 
Teams ma w chmurze ograniczenia). KLIKNIJ zainstaluj pakiet Office

 
Następnie kliknij w pierwszą opcję rozwijalnej listy 



 
 
Musisz teraz trochę poczekać i postępować zgodnie z poleceniami administratora. Gdy instalacja się 
skończy zaloguj się do teamsa. 
Uruchom teamsa. Pojawi się okno, w którym musisz wpisać email główny z eszkoły (ten co pojawił się 
w mailu z linkiem aktywacyjnym – końcówkę ma @eszkola.opolskie.pl) i kliknąć zaloguj się. 

 
 
Przerzuci Cię do okienka logowania do eszkoły, wpisz login oraz hasło do eszkoły. Teams jest już 
założony.  



 
 

INSTALACJA TEAMSA NA SMARTFONIE 
Wejdź na sklep play i ściągnij aplikację teams. 
Następnie zaloguj się do niej jak powyżej 
 
 


