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Formularz
Każdy Katecheta, który chce zgłosić swoją szkołę do konkursu musi wejść na stronę www.okwb.pl w
zakładce zgłoszenie odnajdzie link: http://rejestracja.okwb.info.pl/web/zgloszenieSzkoly/new - należy
kliknąć w link po chwili pojawi się formularz zgłoszeniowy dla szkoły – należy postępować według
zamieszczonej na nim instrukcji. W przypadku nie wypełnienia ważnego pola formularza, zostanie
wyświetlona obok pola stosowna informacja

Województwo
Wybierz województwo – w rozwijanej liście znajdują się wszystkie województwa (należy wybrać właściwe).

Diecezja
Wybierz diecezję – w rozwijanej liście znajdują się wszystkie diecezje ( katecheta musi wiedzieć do jakiej
diecezji należy jego szkoła). Po wybraniu diecezji pokażą się dane kontaktowe katechety koordynatora.

Szkoła
Wprowadź miejscowość lub nazwę szkoły – w bazie danych znajdują się szkoły ponadgimnazjalne ze
wszystkich województw w kraju. Wpisując nazwę miejscowości automatycznie wyświetlają się wszystkie
szkoły znajdujące się na terenie miejscowości. Wpisując fragment nazwy lub patrona na liście pojawi się
wykaz

szkól z podanym tekstem w nazwie. Należy potwierdzić wybór klikając we właściwą szkołę z

wyświetlonej listy podpowiedzi.

Dane adresowe szkoły wyświetlą się poniżej pola tekstowego. W razie pomyłki można ponownie wpisać
nazwę szkoły i wybrać inną placówkę. Jeżeli szkoła nie znalazła się w rejestrze programu, osoba zgłaszająca
szkołę (katecheta) musi skontaktować się z sekretariatem, który logując się w panelu administratora doda
szkołę do bazy danych.

Zgoda na przetwarzanie danych
Każdy katecheta musi zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

Dane kontaktowe katechetów
Wprowadź dane katechetów zajmujących się konkursem w twojej szkole. Tu pojawi się tabelka, w której
należy wypełnić wszystkie pola – są one oznaczone gwiazdką (Imię, Nazwisko, telefon, email, powtórz email
– to pole zapewni poprawność wszystkich podawanych adresów mailowych – i PESEL – będzie nas chronił
przed fałszywymi zgłoszeniami). Jeśli osoba wpisze nieprawdziwy PESEL – nie będzie miała możliwości
zgłoszenia szkoły do Konkursu, gdyż program wychwyci fałszywe dane obliczając sumę kontrolną, (PESEL
nie będzie zapisywany do bazy danych). Maile z potwierdzeniem zgłoszenia będą przesyłane automatycznie
tylko na adres email pierwszego katechety.

Wprowadź dodatkowego katechetę – w niektórych szkołach uczniowie przygotowywani są przez kilku
katechetów, dlatego program stwarza możliwość dodania także osób, które nie koordynują bezpośrednio
konkursu, a jedynie pomagają w przygotowaniu uczniów. Można wprowadzić dane kontaktowe kilku
katechetów. Są tylko dwa pola, w które obowiązkowo należy wpisać dane (Imię i Nazwisko). Klikając
przycisk „Wprowadź dodatkowego katechetę” na formularzu pojawią się dodatkowe pola, w które należy
wpisać dane kolejnego katechety.

Wysłanie zgłoszenia
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy kliknąć przycisk „Wyślij zgłoszenie szkoły”, który
zamieszczony jest w polu formularza „Szkoła”.

Po kliknięciu przycisku – wyślij zgłoszenie szkoły u góry strony pojawi się komunikat: „Zapisano zgłoszenie
w bazie programu. Czekaj aż koordynator je zaakceptuje.”

Po wykonaniu tych czynności każdy katecheta zgłaszający szkołę otrzyma maila o następującej treści:
Zgłoszenie szkoły np.PSM1_6 Opole
do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostało zarejestrowane w systemie. Proszę czekać na
akceptację zgłoszenia co zostanie potwierdzone kolejnym emailem.
W momencie gdy Koordynator Diecezjalny zaloguje się w panelu administracyjnym i zatwierdzi zgłoszenie
szkoły, każdy kto zgłosił szkołę otrzyma automatycznie maila na adres podany w formularzu o następującej
treści: Zgłoszenie szkoły np. PSM 1 do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
zaakceptowane.
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