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Aby wejść do Panelu Opiekuna należy się zalogować podając ustalone podczas 
rejestracji login i hasło. 
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W Panelu (po lewej stronie) znajduje się informacja o statusie zespołu. 
 
Jeśli zespół posiada status AKTYWNY NIEZATWIERDZONY oznacza to, 
że należy przesłać do Organizatora Konkursu skan podpisanego przez 
Dyrektora Szkoły formularza rejestracyjnego 
 
Tylko zatwierdzone zespoły mogą przesłać raport do oceny. 
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Status zespołu AKTYWNY NIEZATWIERDZONY oznacza, że należy 
przesłać do organizatora podpisany przez Dyrektora szkoły formularz 
rejestracyjny.  
Jak to zrobić? 
 
1. Formularz może przesłać tylko opiekun zespołu. Musisz 

zalogować się na swoje konto. Następnie wybrać z panelu po 
lewej stronie pozycję „formularz rejestracyjny” i kliknąć w 
przycisk „drukuj” znajdujący się pod formularzem. Pojawi się 
okienko drukowania, po sprawdzeniu ustawień i wyboru 
drukarki kliknij w przycisk „ok”. 

2. Wydrukowany formularz przekaż do podpisu Dyrektorowi 
szkoły. 

3. Podpisany formularz zeskanuj. 
4. Zaloguj się ponownie na swoje konto i wejdź w zakładkę 

„prześlij formularz rejestracyjny” (po lewej stronie). 
5. Tutaj wgraj skan formularza i zapisz go. 
6. W ciągu jednego dnia zespół zostanie zatwierdzony. Tymczasem 

uczniowie mogą tworzyć raport, jednak przesłać go do oceny 
będzie można dopiero po zatwierdzeniu zespołu. 
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Gdy uczniowie rozpoczną tworzenie raportu pojawi się on w Panelu  
w pozycji „niezakończone raporty”.  
Należy odszukać go na liście raportów i otworzyć – będzie to podgląd 
obecnego wyglądu raportu.  
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Opiekun może przesłać uczniom uwagi do raportu, bo zawsze go widzi w swoim 
panelu, jednak nie może sam w jego treść ingerować. Nauczyciel swoje uwagi 
do raportu uczniów może przekazać ustnie lub w formie maila. 
Należy  wtedy wybrać w panelu bocznym pozycję „wyślij wiadomość” i 
wiadomość będzie widoczna dla całego zespołu. 
Uczniowie odczytają ją po zalogowaniu się do swojego panelu na stronie 
konkursu.  
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Jeśli stwierdzisz, że raport jest gotowy do oceny – kliknij w przycisk  
„do oceny”. System poprosi o potwierdzenie decyzji. 
UWAGA!  
Kliknięcie „TAK prześlij” jest ostateczną decyzją o przesłaniu raportu  
do oceny. Nie ma powrotu do edycji raportu! 
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Raport przesłany do oceny jest dostępny w zakładce „wszystkie raporty”.  
W każdej chwili można go obejrzeć, ale nie można dokonać zmian. 
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W panelu dostępne są lekcje dla Opiekuna i dla Katechety, które są 
materiałami dydaktycznymi do przeprowadzenia zajęć promujących projekt.  


