
ZAW    DOWA 
PRZYSZŁOŚĆ 
ZACZYNA SIĘ U NAS! 

#ZawodZaczynaSieUNas #EksperciOZawdodzie #ZawódNaTapecie                                                  #ACzyTyJuzWybrales? 

Zespół Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
w Teresinie

EKSPERCI Z BRANŻY PRZEDMIOTY ZAWODOWE TESTY PREDYSPOZYCJI 
ZAWODOWYCH

WEBINARIA ZAWDOWOWE 

Instrukcja obsługi platformy 
do odkrywania zawodów i nauki

w naszej szkole 

Z  nami dowiesz się jak będą 
wyglądały Twoje praktyki i staże 

Dowiesz się jakie przedmioty 
zawodowe czekają na Ciebie

na danym kierunku 

Doradcy zawodowi sprawdzą 
Twoje predyspozycje 

zawodowe 

Na Webinarach poznasz 
Pracodawców, nauczycieli 
i dowiesz się wszystkiego 
o zawodowej przyszłości 

w każdym z naszych kierunków.



ZACZYNAMY

www.rozwoj.mlody-przemysl.pl



1.
KROK PIERWSZY 

W swojej przeglądarce 
wprowadź adres strony 
www.rozwoj.mlody-przemysl.pl

http://www.rozwoj.mlody-premysl.pl/


2.
KROK DRUGI

Witaj na platformie www.rozwoj.mlody-przemysl.pl

W prawym górny rogu kliknij lewym przyciskiem 
myszki w przycisk (Zaloguj się)

http://www.rozwoj.mlody-przemysl.pl/


3.
KROK TRZECI

Nie masz jeszcze utworzonego 
konta na platformie… 
Czas je utworzyć! ☺

Lewym przyciskiem myszy wciśnij 
przycisk 

(Zacznij teraz od utworzenia 
nowego konta) 



4.
KROK CZWARTY

Pora wprowadzić podstawowe 
dane informację w procesie 

logowania! Następnie lewym 
przyciskiem myszy kliknij 

przycisk (Kontynuuj)

Platforma poprosi o 
wprowadzenie kilku informacji 
niezbędnych do późniejszego 

procesu logowania  



Pora wprowadzić podstawowe 
informację w procesie 

rejestracji konta!

Zapamiętaj wprowadzony 
login i hasło (Najlepiej zapisz 

na kartce) ☺ Te dane będą 
potrzebne do procesu 

LOGOWANIA na platformę ☺



Po wprowadzeniu informacji 
i utworzeniu nowego konta 

na podany przez Ciebie adres 
e-mail zostanie wysłany link 

aktywacyjny ☺



5.
KROK PIĄTY

Wracamy na www.rozwoj.mlody-przemysl.pl

W prawym górny rogu kliknij lewym przyciskiem 
myszki przycisk (Zaloguj się)

http://www.rozwoj.mlody-przemysl.pl/


6.
KROK SZÓSTY

Jak pamiętasz w poprzednich 
krokach dokonałeś rejestracji 

konta i zarejestrowałaś/eś dane
do logowania

❑ W wierszu: nazwa 
użytkownika wpisz podaną 
wcześniej nazwę

❑ Wprowadź też wprowadzone 
wcześniej w formularzu hasło

Następnie:

Prawym przyciskiem myszki kliknij 
w przycisk (zaloguj się)

☺



Witaj w platformie! ☺

Przeczytaj powoli regulamin platformy a następnie 
lewym przyciskiem myszy na dole regulaminu będzie 
przycisk (Dalej)



7.
KROK SIÓDMY

Na oknie monitora ujrzysz swój 
kokpit. To centrum dowodzenia 

w którym będziesz zdobywał 
zawodową wiedzę. 

Możesz skorzystać z przewodnika
i poznać funkcjonalności 
platformy lub zamknąć 

przewodnik i samodzielnie 
odkrywać jej zasoby! 

☺



Twoja platforma 
jest gotowa do użycia, ale … 

jeszcze nie ma na niej zasobów 
kursowych …

Pora załadować kurs! ☺



ZAPISUJEMY SIĘ NA KURS! ☺

8.
KROK ÓSMY

Proces zapisu do kursu nie jest trudny! 

Będąc zalogowanym w platformie wystarczy kliknąć w poniższy link:

https://rozwoj.mlody-przemysl.pl/course/view.php?id=60

https://rozwoj.mlody-przemysl.pl/course/view.php?id=60&fbclid=IwAR0_fy5WmD_Rpnzc-Yxdo-b2Ob5Z2IJrqavZJW60gqUUxBAnDa1wJOLTp84


Po kliknięciu w link
pojawi się okienko zapisu do kursu

☺

Wprowadź hasło: 

ZPZSUN 

A następnie kliknij lewym przyciskiem 
myszy przycisk (ZAPISZ MNIE)



Udało Ci się poprawnie 
zapisać do kursu. 

Brawo! 

Teraz śmiało możesz korzystać 
z bazy wiedzy o naszej ofercie 
edukacyjnej. ☺



Te trzy poziome kreski to przycisk 
nawigacji dzięki któremu odkryjesz menu 

platformy. Powodzenia! ☺



W razie problemów i w celach komunikacji

Zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku gdzie wymieniamy się zawodowymi doświadczeniami 

oraz informujemy o terminach webinariów z ekspertami z branży ☺

link do grupy 

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/

Lub wyszukaj w wyszukiwarce FB hasła:

ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ U NAS! ZST TERESIN

Instrukcję rejestracji konta i logowania znajdziesz również na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=MF66zS48Fjs

(Pamiętaj jednak, że samodzielnego zapisu do kursu

należy dokonać tak jak wspominamy w punkcie 8 tej instrukcji ☺

https://www.facebook.com/groups/540701159922019/
https://www.youtube.com/watch?v=MF66zS48Fjs




Powodzenia i do zobaczenia 
na webinariach o zawodzie! 

☺

#ZawodZaczynaSieUNas
#EksperciOZawodzie

#ZawodNaTapecie
#ACzyTyJuzWybrales?

https://www.facebook.com/hashtag/zawodzaczyasięunas?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/eksperciozawodzie?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/aczytyjużwybrales?source=feed_text&epa=HASHTAG

