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Drodzy Ósmoklasiści, 

        Zapraszamy Was na  INTERNETOWY DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY zorganizowany  

przez Zespół Szkół im. B. PRUSA w Częstochowie , który odbędzie się w dniu 13.05.2021 roku,  

w godzinach od 14.00 do 18.00. 

 

       Aby zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną, wystarczy zalogować się poprzez aplikację 

DISCORD ( link z zaproszeniem : https://discord.gg/rxuYmBhpta ) na nasz profil i wybierać 

interesujący Was zawód. W ten sposób połączycie się z nauczycielami i uczniami, którzy opowiedzą 

Wam o tym zawodzie, przedstawią pracownie zawodowe  i odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania . 

Jeszcze raz zapraszamy i do miłego spotkania. 

 

Pozdrawiamy ! 

 

Społeczność Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie 

 

Instrukcja logowania się na DISCORDZIE 

1. Wejdź na stronę https://discordapp.com/. 

2. Jeśli strona wyświetla się w obcym języku, to w prawym górnym rogu klikając na ikonę możemy 

zmienić język na polski. 

 3. Klikamy w przycisk „Pobierz dla Windows”. 

4. Po pobraniu programu należy go zainstalować. 

5. Po zainstalowaniu programu otworzy się ekran logowania. Nie wypełniamy w nim adresu e-mail 

oraz hasła, lecz klikamy w link „Zarejestruj się”. 

6. Po otwarciu się okna „Załóż konto” wpisujemy: 

a) adres e-mailowy (po rejestracji na ten adres przyjdzie e-mail wymagający potwierdzenia rejestracji)  

b) nazwę użytkownika (nazwa użytkownika składa się z nazwiska i imienia ucznia np. Kowalski Jan , 

c) hasło do logowania , 

d) należy zaakceptować warunki korzystania z usługi i kliknąć przycisk „Kontynuuj”. 

7. Po otwarciu kolejnego okna należy potwierdzić „Nie jestem robotem”. 

8. Na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie wysłany e-mail od adresata 

„Discord”, w którym  należy  potwierdzić adres mailowy. 

https://discord.gg/rxuYmBhpta
https://discordapp.com/


 
 

9. Teraz można zalogować się  podając adres e-mailowy i hasło . 

10. Wybieramy : „Dodaj serwer „ ( znak + na dole po lewej stronie  ). 

11. Wybieramy : „ Dołącz do serwera” . 

12. Wpisujemy : https://discord.gg/rxuYmBhpta  

13. Musisz zaakceptować regulamin - „ akceptacja regulaminu” ( na środku po lewej stronie) . 

14. Po lewej stronie pojawi się lista z zawodami. Przy każdym zawodzie masz : 

a) przedstawienie kierunku, 

b) pytania , 

c) rozmowy z prowadzącym . 

                       

Czekamy na Was! 

 

https://discord.gg/rxuYmBhpta

