
INSTRUKCJA WYSYŁANIA 
RAPORTU – DLA NAUCZYCIELA



Wprowadzenie

Po wejściu na stronę główną konkursu badawczego należy wybrać pole „Zaloguj się”. 
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Wprowadzenie

Następnie należy podać dane logowania. 

3



Wprowadzenie

Jeśli po zalogowaniu na ekranie pojawi się możliwość edycji profilu opiekuna należy przejść na stronę główną projektu 
za pomocą przycisku „Kokpit”.
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Istnieją dwie ścieżki, dzięki którym nauczyciel trafi do miejsca wysyłania raportów etapowych:

• Ścieżka I została opisana na stronach 6-9 niniejszej prezentacji.    

• Ścieżka II została opisana na stronach 10-12 niniejszej prezentacji.                                
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Ścieżka I
Krok 1. Używając przycisku „Twój zespół” należy przejść do podstrony z danymi zespołu.

6



Ścieżka I
Krok 2. Po naciśnięciu przycisku „zobacz podsumowanie”, znajdującego się nad tabelą z danymi dotyczącymi raportów z 
zadań następuje przeniesienie do podstrony z zestawieniem wykonanych zadań.

7



Ścieżka I
Krok 3. Po wybraniu „Zadania i raporty” pojawi się podstrona z pełną listą zadań.
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Ścieżka I
Krok 4. Aby przesłać raport do oceny należy wybrać pole „Wyślij raport z etapu”.
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Ścieżka II
Krok 1. Z listy podstron należy wybrać „Plan działań”.

10



Ścieżka II
Krok 2. Aby przejść do listy wykonanych zadań należy użyć przycisku „przejdź do etapu”. 
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Ścieżka I
Krok 3. Aby przesłać raport do oceny należy wybrać pole „Wyślij raport z etapu”.
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WAŻNE!

• Do momentu wysłania przez nauczyciela raportu do oceny uczniowie mogą go edytować.

• W momencie zakończenia wszystkich zadań z danego etapu konkursu uczniowie muszą 
zgłosić nauczycielowi gotowość do wysłania raportu etapowego.

• Po wysłaniu raportu do oceny zablokowana zostaje możliwość jego edycji przez uczniów.
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ŻYCZYMY POWODZENIA W 
TWORZENIU RAPORTÓW!


	������INSTRUKCJA WYSYŁANIA RAPORTU – DLA NAUCZYCIELA
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	���ŻYCZYMY POWODZENIA W TWORZENIU RAPORTÓW!

