
 
 

Platforma monitorowania 
 

 

 

Poniższe slajdy zawierają wskazówki dotyczące rejestracji dyrektorów, logowania  

i wypełniania ankiet na platformie SEO. 

 

 
 



 
 

 Rejestracja dyrektora na platformie SEO - adres: http://www.seo2.npseo.pl/register/director.html – 

pierwszy sposób rejestracji  

!!!!! przy krótkim 

numerze  REGON 

dopełnić  zerami 

Wybór  z listy rozwijalnej,  

pola wyboru uaktywniają się kolejno 

Wskazówki dotyczące 

rejestracji, kontakt: 

rejestracja@npseo.pl  

  

!!!!Ten adres będzie loginem 

szkoły, zostanie na niego wysłane 

pierwsze hasło logowania. Proszę 

go zapamiętać, zmiana loginu 

możliwa jest tylko przez 

administratora platformy. 

http://www.seo2.npseo.pl/register/director.html
http://www.seo2.npseo.pl/register/director.html
mailto:rejestracja@npseo.pl


 
 

  Rejestracja dyrektora na platformie SEO pod adresem: www.seo2.npseo.pl 

 drugi sposób rejestracji 

 

Prowadzi do modułu rejestracyjnego 

- drugi sposób rejestracji 

http://www.seo2.npseo.pl/


 
 

 Logowanie na platformę pod adresem: www.seo2.npseo.pl 

Hasło przesłane w mailu rejestracyjnym, 

można je zmienić po zalogowaniu, 

Proszę zapamiętać hasło, używa się go 

przy każdym logowaniu na platformę.  

Przycisk umożliwiający zmianę 

zapomnianego hasła. Nowe hasło zostanie 

wysłane automatycznie na adres maila 

rejestracyjnego. Nowe hasło można  

zmienić po zalogowaniu. 

Login = adres mailowy podany przy rejestracji 

http://www.seo2.npseo.pl/


 
 

Ankieta/ankiety do 

wypełnienia 

Zestawienie już   

wysłanych ankiet 

Moduł 

monitorowania 

znajduje się u dołu 

strony, po 

modułach ewaluacji 

i kontroli 

Poruszanie się na platformie – znajdowanie i otwieranie przypisanych ankiet 

Otwiera formularz 

ankiety 



 
 

Zapisuje wprowadzone dane, umożliwia 

powrót do wypełniania ankiety w okresie 

przeprowadzania badania. Częste jego 

używanie zapobiega utracie 

wprowadzonych danych np. w przypadku 

zerwania łącza internetowego. 

Kończy wypełnianie ankiety, 

ankieta zostaje wysłana na serwer, 

możliwy jest tylko wydruk, 

powtórna edycja możliwa jest 

dopiero po odblokowaniu przez 

wizytatora. Przycisk ten staje się 

widoczny dopiero, kiedy 

wypełnione są wszystkie 

wymagane pola. 

Wypełnianie ankiety – zapisywanie danych, kończenie ankiety 



Komunikat ten oznacza, że w ankiecie pozostały pytania bez odpowiedzi.  

Zakończenie i wysłanie ankiety nie będzie możliwe, dopóki odpowiedzi  

nie zostaną uzupełnione. 

Komunikat dot. wystąpienia błędu 



W sytuacji gdy ankieta została już wysłana, ale nauczyciel/dyrektor 

chciałby jeszcze wprowadzić zmiany, prosimy o zgłoszenie tego problemu 

wizytatorowi, który przywróci ankietę do ponownej edycji. 



2. To pole 

prosimy 

pozostawić 

puste 

3. Prosimy o kliknięcie opcji 

„przypomnienie hasła” 

Przypomnienie hasła - instrukcja 

1. Tu prosimy wpisać 

adres e-mail, który 

podawali Państwo 

podczas rejestracji 

placówki 



Prosimy o powtórzenie podanego 

wyżej adresu e-mail i kliknięcie 

„Wyślij” 



Powinien pojawić się powyższy 

komunikat 



• Na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z adresu „Platforma SEO” 

o temacie „Przypomnienie hasła”, w której będzie zamieszczony link – 

prosimy, zgodnie z prośbą podaną w tym e-mailu – kliknąć w ten link w 

celu weryfikacji użytkownika adresu. 

 

• Następnie zostaną Państwo przekierowani na stronę seo2.npseo.pl – 

prosimy powtórzyć dwukrotne wpisanie adresu e-mail w odpowiednich 

miejscach (zgodnie z instrukcją na powyższych slajdach). 

 

• Następnie na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość z hasłem. 

 

• Prosimy przejść do strony logowania i zalogować się przy pomocy 

przesłanego hasła i następnie zmienić hasło na własne. 

 
 

Przypomnienie hasła – ciąg dalszy 


