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Instrukcja - zapisy na zajęcia wodne 

  

1. W przeglądarce internetowej proszę wpisać link: www.projekty.jestemzgdanska.pl 

2. W polu login i hasło wpisujemy swoje dane do logowania.  Jeśli nie pamiętamy hasła, możemy 

je przesłać na swój adres e-mail (jeśli nie otrzymasz maila  z hasłem na główną skrzynkę to 
proszę sprawdzić folder SPAM). Jeśli nie posiadasz konta prosimy o kontakt z Adamem 

Władkiem, pemgdansk@gmail.com lub 697 415 938.  

  

  

3. Po zalogowaniu wyświetlą nam się zakładki:  

a. Panel - W tym dziale znajduje się lista wszystkich projektów, w których bierzesz udział 
oraz dokumenty do pobrania.  

b. Moje wydarzenia - w tym dziale znajdzie się lista wydarzeń i aktywności na które się 
zapisałeś 

c. Profil – profil użytkownika 

d. Panel zarządczy – panel do zarządzania wydarzeniami na które się już zapisaliśmy.  

e. Aktywności – w tej zakładce udostępniane są wszystkie dostępne aktywności 
odbywające się w ramach projektu.   

http://www.projekty.jestemzgdanska.pl/
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4. Aby znaleźć interesujące nas wydarzenie należy przejść do zakładki aktywności.  

  

  
Każda aktywność w zawiera:  

• W tytule rodzaj wydarzenia oraz grupę wiekową do której dane wydarzenie jest skierowane.  

• Krótki opis wydarzenia 

• Adres rozpoczęcia wydarzenia 

• Datę realizacji czyli dzień w którym dane wydarzenie się odbywa 

• Ilość wolnych miejsc 

• Datę zapisów – czyli terminy w jakich można zapisywać się na zajęcia 

Po prawej stronie są przygotowane „tagi” oraz wyszukiwarka, które mają na celu uproszczenie 
wyszukiwania interesujących wydarzeń.  
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Kolejnym krokiem jest „kliknięcie” na interesującej nas aktywności a następnie kliknięcie na 
przycisku „zapisz się”  

  

  
  

W zakładce „moje wydarzenia” pojawi się wydarzenie na które się zapisaliśmy.   
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W tym momencie wydarzenie jest już przypisane do użytkownika.  Jednak aby dokonać reszty 

formalności administrator projektu (UKS Szóstka Gdańsk) musi zaakceptować użytkownika jako 
osobę uprawnioną do zapisów (potwierdzenie otrzymujecie drogą mailową).  

    

Po zatwierdzeniu użytkownika przechodzimy do zakładki „panel zarządczy” a następnie do zakładki 

„wydarzenia”.  

  

   
  

5. Dodawanie uczestników 

Po kliknięciu na moje wydarzenie wyświetli nam się poniższe okno. Aby dodać uczniów na zajęcia 

klikamy na ikonkę z opisem „Lista zapisanych osób”  

  

  
  

Po przejściu do zakładki lista zapisanych osób możemy dodawać uczniów do listy z pomocą dwóch 
funkcji:  

• Dodanie istniejącego ucznia w systemie 

• Dodanie nowego ucznia do systemu.  

  



   

      St. 5  
Instrukcja zapisów na zajęcia wodne, wersja 1.3  

  
  

Dodanie istniejącego ucznia w systemie – klikamy na pierwszą ikonkę „dodaj do listy zapisanych osób 
na funkcji uczeń w wydarzeniu” dodajemy same  pesele uczniów.  Opiekun prawny ucznia, zawsze 

posiada konto w systemie „jestem z Gdańska” i automatycznie otrzymuje powiadomienie z prośbą o 
zgodę. Po wyrażeniu zgody jest ona odnotowywana w systemie.  

  

  
  

  

Dodanie nowego ucznia w systemie - klikamy na drugą ikonkę „Stworzenie osoby w systemie” zanim 

ją dodasz”  
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ja 

A następnie uzupełniamy następujące dane:  

• Imię 

• Nazwisko 

• Pesel 

• Wybieramy projekt (Program Edukacji Morskiej)  

• Instytucję (nr szkoły)  

• Stanowisko (uczeń)  

I klikamy – zapisz dane podstawowe (zielona ikonka)  

  

  
  

  

W sytuacji gdy nie możemy dodać ucznia do listy np. z powodu błędnie przypisanej szkoły do ucznia  

prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem Karty Mieszkańca , ponieważ nie mamy uprawnień do 

zmian +48 58 300 06 59 (infolinia czynna od 10:30 do 16:00 od pon. do pt.), karta@jestemzgdanska.pl.  

  

W przypadku gdy nie możemy wskazać formalnego opiekuna prawnego (adres e-mail, nr telefonu) ze 
względu np. na wykluczenie cyfrowe to nauczyciel ma obowiązek  przekazać zgodę na uczestnictwo w 

zajęciach w formie papierowej opiekunowi prawemu.  Również w sytuacji gdy nie możemy od rodzica 

wyegzekwować udzielenia zgody w formie elektronicznej możemy przekaz zgodę w formie papierowej 
do podpisu. W momencie otrzymania zgody papierowej, nauczyciel dodaje „zgodę na udział w PEM”. 
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Zgody opiekunów nie są zbierane przez organizatora zajęć a jedynie przez nauczyciela zapisującego 

grupę na zajęcia.    

  

UWAGA! 

Przed rozpoczęciem praktycznych zajęć wodnych instruktor będzie prosił o wypełnienie i podpisanie 

oświadczenia.  Wzór oświadczenia dostępny jest w Panelu „OŚWIADCZENIE_zajęcia_wodne” razem z 

pozostałymi dokumentami.  Formularz będzie potwierdzeniem, że wszyscy uczniowie, którzy są 

fizycznie na zajęciach wodnych dostarczyli w formie elektronicznej bądź papierowej zgody od  

rodziców (opiekunów prawnych).  

  

  

Odwoływanie zajęć 

Nauczyciel może zrezygnować z zajęć maksymalnie na dwa tygodnie przed wydarzeniem. W przypadku 

gdy ten czas jest krótszy nauczyciel ma obowiązek znaleźć za siebie zastępstwo. Aby zrezygnować z 

zajęć należy wysłać na adres: pemgdansk@gmail.com następujące informacje:  

• Nazwa zajęć 

• Data zajęć 

• Imię i nazwisko 

• dane szkoły 

Każdorazowo będą potwierdzał odwołanie zajęć drogą mailową. 

  

Ilości uczniów na zajęciach wodnych 
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Standardowa wielkość jednej grupy na praktyczne zajęcia wodne to 15 osób + 1 opiekun jednak istnieje 

warunkowo możliwość zabrania większej ilości dzieci:  

• Klasyczny PEM – rejsy turystycznymi jachtami i zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście 

(nieprzekraczalnie 25 uczniów + 2 opiekunów ) 

• Zajęcia kajakarskie i wioślarskie 

• Zajęcia Optimist  

• Oldtimery (nieprzekraczalnie 15 uczniów + 1 opiekun)  

  

W przypadku gdy chcą Państwo zwiększyć liczebność grupy proszę o informację drogą mailową a w 

niej:  

• Nazwa zajęć 

• Data zajęć 

• Imię i nazwisko 

  

  

  

  

  


