
 

Rejestracja i aktywacja konta na platformie  

www.dzwonek.pl 

możesz skorzystać z samouczka: 

https://www.mauthor.com/present/5154543106785280 

 

pamiętaj!!  

zapisz sobie login i hasło, żeby nie zgubić przyda Ci się we wszystkich klasach pobytu w szkole 

 

lub robić to krok po kroku zgodnie z poniższa instrukcją: 

klinij 
https://www.dzwonek.pl/ 

Aby utworzyć konto i rozpocząć korzystanie z zasobów dostępnych na Platformie, najpierw 

musisz przejść etap rejestracji. W tym celu wykonaj następujące działania: 

1. Kliknij przycisk Zarejestruj się. 

2. Wpisz nazwę użytkownika (login), którą będziesz używać podczas logowania się na 

Platformie. Może się składać jedynie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr i podkreślenia. 

3. Podaj hasło i potwierdź je w drugim polu. W formularzu można wpisać dowolny ciąg 

znaków, ale według standardów bezpieczeństwa powinno składać się z co najmniej 

sześciu znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry. 

4. W ostatnich polach wpisz swój adres e-mail. Po zakończeniu rejestracji na ten adres 

otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym. W przyszłości na ten adres będą 

przychodzić wiadomości dotyczące Platformy. Ważne więc, by podany adres był 

prawdziwy i aktywny. 

5. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, w polu Wiek wybierz pozycję Nie jestem osobą 

pełnoletnią. 

6. W tym momencie uaktywniona zostanie nowa sekcja Strona umowy, w której 

dodatkowo musisz uzupełnić adres e-mail, imię i nazwisko osoby pełnoletniej, która 

wyrazi zgodę na założenie konta. Zapytanie o zgodę zostanie wysłane na podany adres 

e-mail. 

7. Przewiń ekran do sekcji Zgody. 

8. Koniecznie zaakceptuj regulamin Platformy i opcjonalnie zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych i wysyłanie materiałów marketingowych. 

9. Wypełnienie sekcji Profil - wpisz swoje imię i nazwisko, żeby być widocznym dla 

Twoich nauczycieli.  

10. W polu Typ konta wybierz właściwy typ swojego konta: 

o Uczeń może dołączyć do szkoły zarejestrowanej na Platformie, otrzymywać 

zadania od nauczycieli oraz brać udział w konkursach. 



11. Kliknij przycisk Zarejestruj się, aby zakończyć proces rejestracji. W tym momencie 

Twoje konto zostało utworzone na Platformie, ale pozostaje nieaktywne. 

12. Uaktywnij swoje konto, klikając link aktywacyjny w przesłanej wiadomości na 

podany przez Ciebie adres e-mail. Po kliknięciu linku aktywacyjnego nastąpi 

automatyczne przekierowanie na stronę Portalu, na której powinien pojawić się 

komunikat o pomyślnym uaktywnieniu konta. 

Aby dołączyć do szkoły, wykonaj następujące kroki: 

1. Przejdź do przestrzeni Moja szkoła (link działa po zalogowaniu), a następnie 

wybierz przycisk Dołącz do szkoły. 

2. Jeżeli administrator szkoły przekazał Ci kod dostępu do szkoły, wprowadź go 

w dostępnym polu i zatwierdź przyciskiem Dołącz. (kod zostanie wysłany 

każdemu emailem, sprawdź czy otrzymałeś) 

3. Jeżeli nie masz kodu dostępu, wyszukaj swoją szkołę, wpisując słowa 

kluczowe w adekwatnym polu i zaznaczając przycisk Wyszukaj. 

4. Kliknij przycisk Dołącz przy nazwie danej szkoły, dzięki czemu Twoje 

zgłoszenie zostanie wysłane do Administratora szkoły. Drogą mailową 

otrzymasz powiadomienie o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu. 

 


