
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 

 

Rejestracja rodzica, opiekuna i ucznia  

w systemie zajęciowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z pozycji strony internetowej naszej instytucji, rodzice mogą rejestrować się do 

systemu zajęciowego i w nim zapisywać swoje dzieci na właściwe sekcje 

 i grupy. Na swoim koncie, na bieżąco mogą śledzić harmonogram zajęć dla 

poszczególnych grup, sprawdzać najważniejsze informacje wprowadzane przez 

instruktora zajęć, opiekuna opłat i administratora (pracownika SOK), a także 

dokonywać płatności online (za pomocą tzw. szybkich przelewów). Wszystkie 

wprowadzone przez operatora informacje są  widoczne i dostępne w module 

płatności i historii.  

 

 

Pozycja strony SOK 

 

Wejście do systemu zajęciowego. 

 

 



Rejestracja  

 

Wybierz wskazany przycisk. 

 

Uzupełnienie danych 

 

Zapoznaj się z regulaminem znajdującym się na stronie SOK, akceptuj i zarejestruj swoje 

dane przyciskiem. 

 



Wiadomość zwrotna 

 

Na podaną pocztę otrzymasz informacje do logowania w systemie zajęciowym. 
Powróć do strony startowej i zaloguj się ponownie w systemie. 
 
 

Dane adresowe 

 

Uzupełnij swoje dane wpisując informację w ramki.   



Wzór 

 

Zapisz własne informacje według wzoru. 

Rejestracja osób na zajęcia 

 

Wpisz w jasne ramki dane swojego dziecka i przyciśnij zielony przycisk, dodaj osobę. 



Uzupełnij dane o dziecku i zapisz. 

           

W tym miejscu możesz dodać pozostałe osoby korzystające z zajęć za które 

odpowiadasz. 

Rejestracja w sekcjach i grupach 

 

Po lewej stronie ekranu wpisane są zajęcia w SOK. Wybierz z prawej strony ekranu 

pierwszą z szeregu ikonkę związaną z interesującymi Cię zajęciami np. Lego 

Robotyka i przyciśnij przycisk. 

 



Wejście do grupy zajęciowej 

 

Wybierz stosowną grupę wiekową lub stopień zaawansowania zajęć i przyciśnij 

zielony przycisk. 

Dodawanie osoby do grupy 

 

Kliknij w ramkę nad zielonym paskiem i zaznacz z pośród listy osób swoje dziecko. 

Kliknij ponownie na zielony przycisk i zarejestruj je do grupy. 



Potwierdzenie odpowiedzialności 

 

Zajmij stanowisko dla przedstawionych informacji. 

 

W przypadku akceptacji zatwierdź przyciskiem „Tak” i powróć do listy. 

 



Po zapełnieniu elektronicznych list zajęć zostaną one przez administratora 

wygenerowane do przyjmowania płatności przez operatora przelewy24. Pojawią się 

też w aktywnych oknach „Harmonogram spłat” i Historia płatności”.  

Dodatkową i ważną dla państwa wiedzę znajdziecie na czarnym pasku,  pod 

ikonkami po lewej stronie ekranu, w kalendarzu zajęć i wiadomościach. 

 

Życzymy cierpliwości i pomyślności podczas rejestracji  

oraz zadowolenia przy dokonywaniu płatności 

- Dyrektor SOK. 

 

 

 


