
 JAK ZAPISAĆ NA SZKOLENIE ZESPÓŁ 
NAUCZYCIELSKI? 

 
ZAPISU DOKONUJE  ZBIOROWO PLACÓWKA EDUKACYJNA 

 
 
 

Uwaga: 
Placówka wprowadza nauczycieli tylko raz.  
Przy kolejnym zgłoszeniu na szkolenia korzysta z przygotowanej 
wcześniej listy  uczestników. 

 



Jeżeli jesteś pracownikiem szkoły, który zgłasza grupę, wybierz szkolenie z zakładki 
KALENDARZ lub SZKOLENIA i kliknij na nie.  



Po przejściu na dane szkolenie kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ* (lub ZAPISZ**, 
jeżeli opcja zapisz jest aktywna) 
 
*Zarejestruj się – rejestrujemy grupę, a kierownik formy ustali  termin 
**Zapisz się – termin jest już ustalony 



Kliknij ZAREJESTRUJ NOWY PROFIL.  
Załóż profil, na który za każdym razem będziesz się logować jako SZKOŁA. 
 
Do systemu rejestruje się (z loginem i hasłem) tylko jedna osoba ze szkoły                      
(np. pracownik sekretariatu). 



Dokonaj rejestracji. Możesz podać szkolny e-mail (lub prywatny)  i ustalić 
Login i Hasło. 



Po poprawnej rejestracji na podany adres mailowy zostanie przesłany link 
aktywacyjny.  

jan kowalski 



Po kliknięciu na link LOGOWANIE przechodzisz na  konto, które utworzyłeś. 

Jan Kowalski 



Po aktywacji możesz się zalogować ze strony logowania… 

jankowal@gmail.com 



Zobaczysz panel użytkownika. Kliknij na TWOJE ZAPISY NA SZKOLENIA.   

Tu w przyszłości będziesz zarządzać szkoleniami (zmiana danych,  archiwum szkoleń, status 
wybranego szkolenia). 
Mamy również dostęp do całej  Oferty szkoleń oraz do naszego Profilu użytkownika. 



W zakładce TERMINY widać wybrane szkolenie (tu będą widoczne również wcześniejsze 
szkolenia, w których szkoła uczestniczyła) 
Klikamy na zakładkę LISTA UCZESTNIKÓW - dodamy inne osoby –  nauczycieli, którzy 
wezmą udział w szkoleniu Zespołu nauczycielskiego.  

Jan Kowalski 



W LIŚCIE UCZESTNIKÓW widać osobę, która się zalogowała, a z lewej strony 
widać opcję DODAJ UCZESTNIKA (możesz dodawać kolejnych uczestników) 

1.Jan Kowalski 
Jan.kowalski@wp.pl 



Gdy klikniesz Dodaj uczestnika, otwiera się pole do zapisu.  
Uczestników dodajesz kolejno. Ale trzeba to zrobić tylko raz. Lista  będzie gotowa 
na przyszłość. 



Kolejny uczestnik został dodany.  
W taki sposób szkoła może dodać całą kadrę nauczycielską i w przyszłości 
korzystać z listy. 



Gdy dodasz wszystkich uczestników przejdź na zakładkę TERMINY  i wybierz 
szkolenie (później możesz widzieć ich więcej, np. te które się już odbyły). Kliknij 
na symbol oferty. 



Przejdziesz na stronę klasycznego zapisu. Kliknij ZAPISZ SIĘ** bądź ZAREJSTRUJ*.  
 
*Zarejestruj się – rejestrujemy grupę, a kierownik formy ustali  termin 
** Zapisz się – termin jest już ustalony 
Zależy ,jaka opcja jest dostępna. 

 



Zobaczysz listę osób dodanych. Tu  możesz wybrać osoby mające uczestniczyć w szkoleniu 
przez zaznaczenie okienka wyboru, np. pracownik sekretariatu może odznaczyć siebie, a 
zaznaczyć inne dodane do listy osoby . Po zaznaczeniu kliknij  ZAPISZ.  
Wybrane osoby zostaną dodane do szkolenia i otrzymają e-mail potwierdzający zapis .  



 
Szkoła wprowadza nauczycieli tylko raz!  

Później korzysta z zapisanej listy nauczycieli. 
 

W jaki sposób?  



Przy kolejnym logowaniu wybierz Katalog szkoleń i konkretną ofertę. 



Po wybraniu szkolenia i kliknięciu zarejestruj się  lub zapisz się (zależy jaka 
opcja jest dostępna)…. 



…przejdź na stronę z listą wcześniej dodanych uczestników.  
Wybierz wybrane osoby przez  zaznaczenie okienka i zapisz na szkolenie. 

Kowalski Jan 


