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O Platformie

Platforma służy do publikowania informacji i materiałów związanych z produktami i 
usługami edukacyjnymi PPU MICRO, które mogą być wykorzystywane do wspomagania 

procesu edukacji w palcówkach partnerskich oraz do podnoszenia umiejętności i 
kwalifikacji pracowników i uczniów placówek partnerskich.

Odbiorcami platformy są nauczyciele, dyrektorzy i inny pracownicy placówek 
oświatowych będących Placówkami partnerskimi PPU MICRO.
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Rejestracja

Aby uzyskać konto na Platformie, należy:

1) zapoznać się z załączonym Regulaminem,
2) przesłać na adres e-mail: edu@micro.pl dane niezbędne do utworzenia konta:

• Imię 
• Nazwisko
• Adres e-mail, z którym powiązane będzie konto Użytkownika
• Miejscowość/Województwo
• Nazwa placówki oświatowej
• Informacje dodatkowe: (np. takie informacje jak: 

dodatkowa forma kontaktu np. telefon, drugi adres e-mail, 
informacje o kierunkach kształcenia w szkole np. technik mechatronik, technik 
elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej itp.)

3) Konto zostaje utworze przez Administratora do 3 dni roboczych od zgłoszenia.
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http://edu.micro.pl/mod/page/view.php?id=1
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Logowanie
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1) Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z 
danymi do logowania (loginem i hasłem) 
należy przejść do strony logowania.

2) Użytkownik zostanie przekierowany na 
stronę  logowania. Należy podać kolejno 
login (nazwę użytkownika) oraz hasło.

3) Jeśli użytkownik zapomniał hasła, podczas 
logowania jest opcja resetowania hasła.

4) Opcja zaloguj się jako gość jest aktywna, ale 
gość nie ma dostępu do żadnych funkcji 
Platformy.  
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Logowanie

6

6) Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik 
zostanie poproszony o zmianę hasła. Jest to 
operacja wymagana przed uzyskaniem 
dostępu do zasobów Platformy.

7) Użytkownik zostanie przeniesiony do  strony 
Ustawienia.

Informacja: Użytkownik nie może zmienić 
swojej Nazwy użytkownika. 
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Zapraszamy do współpracy 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „Micro”

ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów

tel.:  +48 77 431 55 04, 
tel./fax: +4877 431 58 55

www.micro.pl | www.e-micro.pl  
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