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Podstawowe INFO dla użytkowników SP364 w zakresie korzystania z 

platformy eduwarszawa, Vulcana, itp. 

1. Przy pierwszym logowaniu do platformy eduwarszawa.pl lub po resecie hasła przez szkolnego 

administratora uzyskujemy hasło tymczasowe. Należy się zalogować na: www.office.com i ustanowić nowe 

swoje hasło. Zalecam korzystanie z przeglądarki EDGE podczas logowania się do Office'a. (NIE LOGUJEMY 

SIĘ NA STRONIE eduwarszawa.pl – TO JEST TYLKO STRONA INFORMACYJNA!) 

2. Jeśli chodzi o aplikację Teams w telefonie z Androidem, to jeśli występują problemy, należy ją 

odinstalować, uruchomić ponownie telefon, zainstalować na nowo i zalogować się ustanowionym nowym 

stałym hasłem. 

3. Hasło wymaga co jakiś czas zmian, zatem po zalogowaniu się do Office'a i ustanowieniu nowego hasła 

proszę przejść do swojego profilu (w prawym górnym rogu kliknąć na awatar i wybrać polecenie "Wyświetl 

konto", następnie otworzyć zakładkę "Informacje zabezpieczające" i ustanowić metody autoryzacji, by 

samodzielnie móc odzyskać hasło, np. podać adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie ustanowić 

autoryzację poprzez zainstalowanie w telefonie aplikacji Microsoft autenticator. 

4. Tu jest filmik nagrany przez WCIES pokazujący jak logować się do aplikacji: www.office.com w 

domenie: eduwarszawa.pl: https://www.youtube.com/watch?v=9W-lgnPzZcc 

5. Z aplikacji Teams możemy korzystać przez przeglądarkę internetową, jak i poprzez zainstalowaną na 

komputerze aplikację (to polecam). Tu ściągamy aplikację Teams do zainstalowania na 

komputerze: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app 

6. Office na platformie eduwarszawa.pl umożliwia użytkownikom korzystanie z chmury wymianę plików 

poprzez wygenerowanie odpowiednich linków (ale tylko w danej organizacji, czyli eduwarszawa.pl), 

korzystanie z aplikacji Office'a np. Word, Excel, Acces, itp. 

7. Warto też wiedzieć, że będąc zalogowanym na platformie eduwarszawa.pl możemy korzystać z pojemnej 

skrzynki pocztowej e-mail poprzez aplikację Outlook. Adresem e-mail jest login do 

platformy eduwarszawa.pl. np. jkowalski@eduwarszawa.pl 

8. Użytkownicy zalogowani na platformie eduwarszawa.pl mogą na swoje potrzeby edukacyjne 

zainstalować pełną wersję Office'a na swój komputer i korzystać z niego. (oczywiście tylko zalogowani 

użytkownicy). 

 Jak zalogować się do e-dzienniczka, odzyskać hasło, itp.: https://www.vulcan.edu.pl/programy/e-
dziennik-uonet-87#gotosekcja1631 

Szczegółowa instrukcja krok po kroku: 
https://www.vulcan.edu.pl/strona.php/269_edziennik_dla_rodzicow_instrukcja.html 

Po ukraińsku: https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ukr-907 
Po rosyjsku: https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ru-908 
 
NA TEN ADRES NALEŻY LOGOWAĆ SIĘ DO E-DZIENNICZKA NASZEJ SZKOŁY - SP364:  
https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawabemowo 
 

Korzystanie z Office365: https://support.microsoft.com/pl-pl/office 
Korzystanie z Teams: https://support.microsoft.com/pl-pl/teams 
Polecam też zaglądanie na stronę: https://edukacja.um.warszawa.pl 
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 LOGOWANIE DO SZKOLNEJ SZKRZYNKI E-MAIL W DOMENIE SP364.EDU.PL 

Logujemy się na stronie: https://cyberfolks.pl/logowanie-poczta/ 

Dane do konfiguracji programu pocztowego, Outlooka, Thunderbirda, itp. (np. na smartfonie dla 
użytkownika jkowalski@sp364.edu.pl): 

Adresy serwerów pocztowych bez SSL 
Użytkownik/login: jkowalski.spmarkiewicz 
Serwer poczty przychodzącej (POP3, port 110): pop3-spmarkiewicz.nano.pl 
Serwer poczty wychodzącej (SMTP, port 587): smtp-spmarkiewicz.nano.pl 
Serwer usługi IMAP (port 143): imap-spmarkiewicz.nano.pl 
 

Adresy serwerów pocztowych z użyciem bezpiecznego połączenia SSL (polecam!) 
Użytkownik/login: jkowalski.spmarkiewicz 
Serwer poczty przychodzącej z obsługą SSL (POP3, port 995): pop3-spmarkiewicz.nano.pl 
Serwer poczty wychodzącej z obsługą SSL (SMTP, port 465): smtp-spmarkiewicz.nano.pl 
Serwer usługi IMAP z obsługą SSL (port 993): imap-spmarkiewicz.nano.pl 

Dodatkowe informacje: Serwer wymaga uwierzytelnienia przy wysyłaniu poczty. 

Czasami Vulcan nie chce nam prawidłowo działać, zamyka się np. strona z wiadomościami 
lub e-dzienniczkiem, więc w pierwszej kolejności polecam wyczyszczenie przeglądarki z 
plików cookie. 

 Jak usunąć pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach? 

a) Google Chrome 
Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz wylogowany ze stron internetowych. Możesz też stracić zapisane 
ustawienia przeglądarki internetowej. 
Otwórz przeglądarkę Chrome. 
W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Więcej narzędzi oraz Wyczyść dane przeglądania. 
W polu Zakres czasu wybierz Od początku. 
Zaznacz Pliki cookie i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej. 
Kliknij Wyczyść dane. 
 

b) Mozilla Firefox 
Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz wylogowany ze stron internetowych. Możesz też stracić zapisane 
ustawienia przeglądarki internetowej. 
Otwórz przeglądarkę Firefox. 
W prawym górnym rogu kliknij Więcej, a następnie Historia oraz Wyczyść historię przeglądania. 
W polu Okres do wyczyszczenia wybierz Wszystko. 
Na liście wyboru zaznacz Ciasteczka oraz Pamięć podręczna. 
Kliknij OK. 
 

c) Internet Explorer 
Jeśli usuniesz pliki cookie, zostaniesz wylogowany ze stron internetowych. Możesz też stracić zapisane 
ustawienia przeglądarki internetowej. 
Otwórz przeglądarkę Internet Explorer. 
W prawym górnym rogu kliknij Narzędzia, a następnie Bezpieczeństwo oraz Usuń historię przeglądania. 
Na liście wyboru zaznacz Pliki cookie i dane witryn internetowych. 
Kliknij Usuń. 
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c) Edge 

1. W przeglądarce Edge wybierz pozycję Ustawienia i nie tylko w prawym górnym rogu okna 
przeglądarki.   
 

 
2. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Prywatność, wyszukiwanie i usługi. 
3. Wybierz pozycję Wybierz elementy do wyczyszczenia w obszarze Wyczyść dane 

przeglądania > Wyczyść dane przeglądania teraz.  
4. W obszarze Zakres czasu wybierz zakres czasu z listy. 
5. Wybierz opcję Pliki cookie i inne dane witryn, a następnie wybierz pozycję Wyczyść teraz. 

Wszystkie pliki cookie i inne dane witryn zostaną usunięte dla wybranego zakresu czasu. Spowoduje to 
wylogowanie z większości witryn.  

Usuwanie plików cookie z określonej witryny 

1. W przeglądarce Edge wybierz Ustawienia i nie tylko > Ustawienia  > Pliki cookie i uprawnienia 
witryny.  

2. W obszarze Pliki cookie i przechowywane dane wybierz pozycję Zarządzaj plikami cookie i usuwaj 
je oraz dane witryn > Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn oraz wyszukaj witrynę, której 
pliki cookie chcesz usunąć. 

3. Wybierz strzałkę w dół po prawej stronie witryny, której pliki cookie chcesz usunąć, a następnie 
wybierz pozycję Usuń . 

Pliki cookie wybranej witryny zostaną usunięte. Powtórz ten krok dla każdej witryny, której pliki cookie 
chcesz usunąć.  

Usuwanie plików cookie każdorazowo podczas zamykania przeglądarki 

1. W przeglądarce Edge wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia  > Prywatność, 
wyszukiwanie i usługi. 

2. W obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz pozycję Wybierz, co ma być czyszczone przy 
każdym zamknięciu przeglądarki. 

3. Włącz przełącznik Pliki cookie i inne dane witryn . 

Po włączeniu tej funkcji za każdym razem, gdy zamkniesz przeglądarkę Edge, wszystkie pliki cookie i inne 
dane witryn zostaną usunięte. Spowoduje to wylogowanie z większości witryn.  

 


