
Office 365 Education 
Bezpłatna usługa dla instytucji edukacyjnych  

Office 365 Education to bezpłatny plan usługi Office 365 przeznaczony dla instytucji 
edukacyjnych.
Usługa składa się z szeregu aplikacji edukacyjnych, takich jak:

• Profesjonalna poczta e-mail w domenie instytucji edukacyjnej dostępna dla wszystkich pracowników, nauczycieli/
wykładowców i uczniów/studentów.

• Office Online to aplikacje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, które pozwalają edytować i tworzyć pliki na każdym 
urządzeniu z poziomu przeglądarki internetowej. 

• Wirtualny dysk OneDrive o wielkości 1 TB do przechowywania zdjęć, dokumentów, filmów czy prac domowych, 
ułatwiający dostęp do własnych zasobów z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i ograniczający ryzyko 
utraty cennych materiałów.

• Cyfrowy notatnik OneNote Online, w którym można prowadzić notatki z zajęć 
i dzielić się nimi z innymi osobami w instytucji edukacyjnej. Dodatkiem do OneNote jest Notes zajęć (Class Notebook), 
który pomaga nauczycielom/wykładowcom zarządzać materiałami oraz zadawać prace domowe do wykonania 
indywidualnie lub w grupach.

• Komunikator Skype dla Firm umożliwia prowadzenie zajęć online, wysyłanie błyskawicznych wiadomości do 
wszystkich osób w instytucji edukacyjnej oraz wykorzystywanie wideokonferencji do spotkań z innymi osobami. 

• Wewnętrzne strony dzięki SharePoint Online, na przykład: plan zajęć, wirtualny pokój nauczycielski, blog uczelniany 
czy wewnętrzne strony szkolne/uczelniane.

• Szkolny/uczelniany portal video dzięki Office 365 Video to miejsce, gdzie można umieszczać wszystkie filmy.

• Sieć społecznościowa Yammer to wewnętrzny portal społecznościowy, za pomocą którego można komunikować 
wszystkie aktualności, a uczniowie/studenci i nauczyciele/wykładowcy mogą komentować wpisy i rozpoczynać 
nowe dyskusje.

• Formularze, ankiety i quizy dzięki Office Forms, których wyniki są dostępne w czasie rzeczywistym.

• Tradycyjne prezentacje w nowej i dynamicznej odsłonie dzięki aplikacji Sway. 

• Interaktywne zajęcia, które można udostępniać online dzięki bezpłatnemu dodatkowi Office Mix (wymagane jest 
posiadanie programu PowerPoint).



Office 365 Educiation - bezpłatna usługa dla instytucji edukacyjnych 

7 krOków dO 
uruchOmiEnia 
bEzpłatnEj usługi
OfficE 365 EducatiOn

krOk 1
Wejdź na stronę aka.ms/Office365edupL i kliknij przycisk “rozpocznij”. Wypełnij formularz, utwórz 
konto i rozpocznij korzystanie z usługi w wersji próbnej.

krOk 2
Zostaniesz poproszony o dodanie istniejącej domeny używanej przez Twoją jednostkę edukacyjną - 
należy to zrobić w ciągu 30-dniowego okresu próbnego.

krOk 3
W trakcie trwania 30-dniowego okresu próbnego możesz utworzyć konta dla maksymalnie 25 
nauczycieli/wykładowców oraz 25 uczniów/studentów

krOk 4
Na podstawie podanej domeny edukacyjnej odbywa się weryfikacja i przyznanie uprawnień do bezpłatnej 
usługi Office 365 Education.

krOk 5
Po otrzymaniu potwierdzenia, że instytucja edukacyjna jest uprawniona do korzystania z bezpłatnej 
usługi Office 365 Education, należy przejść do zakładki Rozliczenia -> Zakup Usług i zakupić licencje za 
0 zł dla uczniów/studentów, nauczycieli/wykładowców i pracowników

krOk 6
Przejdź do zakładki Użytkownicy -> Aktywni użytkownicy w portalu administratora, aby przepisać 
użytkowników z wersji próbnej do docelowej usługi Office 365 Education. W tym samym miejscu 
możesz utworzyć konta dla pozostałych użytkowników: zbiorczo – importując plik CSV lub dodając konto 
dla każdego użytkownika indywidualnie.

krOk 7
poinformuj nauczycieli/wykładowców, pracowników i uczniów/studentów o dostępności usługi 
i ciesz się z pełni możliwości, jakie daje Ci bezpłatny plan Office 365 Education w Twojej instytucji 
edukacyjnej! 

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieliby otrzymać dodatkowe informacje o wdrożeniu usługi 
Office 365 Education, zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: edukacja@microsoft.com. 


