Krótka instrukcja logowania do Google Classroom dla
uczniów ZSP Nr 2 w Krośnie
Uwaga ogólna! Do wykonania poniższych działań najlepszą przeglądarką jest Google
Chrome – proszę o jej używanie!
Krok 1.
Wejdź na stronę classroom.google.com i zaloguj się, wpisując login (będzie to adres e-mail w domenie
zspnr2krosno.net.pl) i hasło, które otrzymałeś wraz z loginem od nauczyciela lub wychowawcy.
Poniżej podaję przykładowego ucznia, który nazwa się – Jan Kowalski, i ma on założone konto w szkolnej
domenie przez administratora platformy G Suite.
Twoje dane do logowania otrzymasz od wychowawcy lub innego nauczyciela:

Uwaga! Jeśli jesteś zalogowany na innym koncie Google, będziesz musiał się z niego wylogować.
Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła. Musi się ono różnić od pierwszego hasła
dostępowego, które dostałeś od wychowawcy lub nauczyciela.

Krok 2.
Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o wybór roli – wskaż Jestem uczniem

Teraz kolej, aby dołączyć do zajęć – należy kliknąć + w prawym górnym rogu ekranu.

Zostaniesz poproszony o wpisanie kodu zajęć – otrzymasz go od nauczyciela przedmiotu.

Krok 3.
Po dołączeniu do zajęć masz dostęp do treści zamieszczanych przez nauczyciela. Sam również możesz
dokonywać wpisów, kontaktować się z nauczycielem i z innymi uczniami.

Krok 4.
Teraz możesz dołączyć do kolejnych zajęć, do których otrzymałeś kody. Kliknij symbol menu – trzy kreski
w lewym górnym rogu. Aby przejść do listy swoich zajęć, kliknij Zajęcia.

Następnie kliknij symbol + w prawym górnym rogu.

W kolejnym oknie podaj kod zajęć, do których chcesz dołączyć. Tak samo dołącz do następnych zajęć – do
wszystkich, do których otrzymałeś kody.

Przydatne filmiki do obejrzenia, jak logować się w Classroom:
1.
https://www.youtube.com/watch?v=NwPmTlYYA0E&ab_channel=Szko%C5%82aPodstawowanr6wMalbo
rku
2. https://www.youtube.com/watch?v=v7ndbnRLJHA&ab_channel=DariuszKwiecie%C5%84

Zachęcam do pobrania na swój telefon (lub tablet) darmowej aplikacji Google Classroom,
która umożliwia korzystanie z lekcji zdalnych także na telefonie komórkowym lub tablecie,
zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma się swojego komputera, lub gdy jest on uszkodzony.
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