Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UDZIAŁU SZKOŁY W OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ.
PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW

Warszawa 2008–2011

Adres internetowy formularza: www.pte.pl/zgloszenia_owe
Termin zgłoszeo do: 30 września danego roku szkolnego
W wypadku problemów technicznych lub pytao prosimy o kontakt z Biurem Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej (tel. +22 551 54 18, +22 551 54 07 lub e-mail: owe@pte.pl).
Do wypełnienia będą potrzebne podstawowe dane o szkole oraz o składzie Komisji Szkolnej Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej.
Minimalne wymagania sprzętowe:
 system operacyjny: Windows 2000 / XP / Linux lub nowszy,
 przeglądarka internetowa IE 6.0 lub wyższa, Firefox 1.0.7 lub wyższy, Opera 8.x lub wyższa, Mozilla 1.x,
Netscape 8.x,
 włączona obsługa Javascript i cookies,
 drukarka.
Układ przewodnika:
 jeśli szkoła nie została zgłoszona do danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - zobacz pkt. 1.1 do
1.15
 jeśli szkoła została zgłoszona do danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – zobacz pkt. 2.1–2.10
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Jeśli szkoła nie została zgłoszona
do danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
(pkt. 1.1–1.15)
1.1 Proszę otworzyd w przeglądarce internetowej stronę internetową: www.pte.pl/zgloszenia_owe (rys. A).
Rys. A

1.2 Proszę kliknąd w przycisk „Wypełnij formularz zgłoszenia”, jeśli szkoła nie została jeszcze zgłoszona do
danej edycji Olimpiady.
1.3 Otworzy się strona z formularzem do wprowadzenia danych szkoły (rys. B).

3 / 14

Rys. B
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1.4. Proszę uzupełnid dane w formularzu (pola oznaczone czerwoną gwiazdką są wymagane):
 dane szkoły: dokładna nazwa szkoły*, ulica*, kod pocztowy*, miasto*, województwo*, powiat* (dot.
tylko i wyłącznie województwa śląskiego), nr tel.*, nr fax, adres e-mail szkoły, tytuł naukowy, imię
i nazwisko dyrektora szkoły*, liczba uczestników*,
 skład Komisji Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: tytuły naukowe, imiona i nazwiska minimum
trzech członków komisji*,
 dane osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów szkolnych OWE: tytuł naukowy, imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej za OWE w szkole*, nr tel. stacjonarnego*, nr tel. komórkowego, adres e-mail
osoby dokonującej zgłoszenia*,
 warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych* i przesyłanie
informacji drogą elektroniczną* oraz akceptacja treści regulaminu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej*.
Uwagi:
 Dokładna nazwa szkoły – proszę wpisywad dokładną nazwę szkoły (liceum, technikum, itd.). Nazwę
zespołu szkół proszę podad WYŁĄCZNIE w przypadku, gdy do zawodów Olimpiady zgłosili się uczniowie
z więcej niż jednego typu szkoły w danym zespole (np. z liceum ogólnokształcącego i jednocześnie
z liceum ekonomicznego). Prosimy wpisad pełną nazwę szkoły (nie stosowad skrótów typu LO, ZS, itp.).


Komisja Szkolna Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej powinna składad się z 3–5 osób. W jej skład wchodzi:
przedstawiciel dyrekcji szkoły, nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych oraz w miarę
możliwości przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Komisja musi liczyd minimum trzy osoby.



Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów szkolnych OWE musi byd aktywny (tzn.
możliwe będzie odbieranie z tego adresu poczty e-mail). Na ten adres, po wypełnieniu formularza
zgłoszenia i zapisaniu go w systemie zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a także
hasło do logowania się w panelu szkoły (zobacz pkt. 2.1–2.9). Ten adres e-mail będzie również
wykorzystywany przez organizatorów do kontaktów z osobą odpowiedzialną w szkole za Olimpiadę
Wiedzy Ekonomicznej.

1.5 Po wypełnieniu formularza proszę kliknąd w przycisk „Zatwierdź wprowadzone dane i przejdź dalej”,
który znajduje się na dole strony.
Uwaga! W przypadku nie wypełnienia któregokolwiek pola obowiązkowego system zwróci stosowną
informację ze wskazaniem pola wymagającego uzupełniania.
1.6 Otworzy się strona z wprowadzonymi do formularza danymi szkoły (rys. C).
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Rys. C
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1.7. Proszę sprawdzid poprawnośd wprowadzonych danych (w tym również literówki!) – zwłaszcza adresu,
kodu pocztowego, liczby uczestników, wszystkich danych osobowych, nr tel. i adresów e-mail.
1.8 Jeśli dane wymagają poprawienia, prosimy kliknąd przycisk „Popraw dane” – system przenosi wówczas na
poprzednią stronę (zobacz pkt 1.3). Proszę pamiętad, że po zakooczeniu rejestracji nie ma możliwości edycji
wprowadzonych danych.
1.9 Jeśli wprowadzone dane są poprawne prosimy przygotowad drukarkę (włączyd zasilanie, uzupełnid papier)
i kliknąd przycisk „Wydrukuj kartę zgłoszenia”.
1.10 Karta zgłoszenia zostanie wygenerowana automatycznie przez system i otworzy się w nowym oknie /
karcie przeglądarki internetowej (w zależności od rodzaju stosowanego oprogramowania i jego ustawieo) –
rys. D.
Rys. D
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1.11 Po załadowaniu się „Karty zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej” w przeglądarce
zostanie wywołane okno dialogowe „Drukuj” (rys. E). Jeśli okno dialogowe nie otworzy się, proszę wybrad
„Drukuj” z odpowiedniego menu przeglądarki internetowej.
Rys. E

1.12 Proszę wybrad z listy odpowiednią drukarkę (jeśli do komputera podłączone jest więcej niż jedna
drukarka) i kliknąd w przycisk „Drukuj”.
1.13 Wydrukowaną kartę zgłoszenia proszę podpisad (podpis dyrektora szkoły i przewodniczącego Komisji
Szkolnej) oraz opieczętowad pieczęcią szkoły, a następnie wysład priorytetowym listem poleconym (lub
faksem) na adres właściwego miejscowo Komitetu Okręgowego Olimpiady (dane teleadresowe Komitetu
Okręgowego znajdują się na samej górze wydrukowanej karty zgłoszenia).
1.14 Jednocześnie z „Kartą udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej” w oknie (lub karcie) przeglądarki
internetowej załaduje się strona internetowa z potwierdzeniem zapisu zgłoszenia i podsumowaniem procesu
rejestracji (rys. F).
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Rys. F

1.15 Na tej stronie dostępne są następujące opcje:
 Jeśli wystąpiły problemy z wydrukiem karty zgłoszenia (nie otwarło się okno, skooczył się toner
w drukarce, nastąpiło zacięcie papieru, itp.) prosimy nacisnąd przycisk „Wydrukuj ponownie kartę
zgłoszenia” (zobacz pkt. 1.10-1.13).
 Jeśli chcesz wydrukowad informacje znajdujące się na tej stronie (datę i nr karty zgłoszenia, dane
Komitetu Okręgowego), prosimy kliknąd „Wydrukuj instrukcję”.
 Naciśnięcie przycisku „Przejdź na stronę główną OWE” kooczy proces rejestracji i przenosi na stronę
główną Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
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Przypominamy, że dla zakooczenia procesu rejestracji zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiady Wiedzy
Ekonomicznej konieczne jest:
 odebranie wiadomości e-mail, która została przesłana przez system rejestracyjny na podany podczas
rejestracji adres e-mail osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów szkolnych OWE. Wiadomośd
powinna dotrzed skrzynki poczty e-mail w ciągu około 5 minut od zakooczenia procesu rejestracji.
Wiadomośd e-mail zawiera link aktywujący zgłoszenie (i potwierdzający tym samym prawidłowośd
adresu e-mail) oraz hasło do panelu szkoły (zobacz pkt. 2.1). W celu potwierdzenia rejestracji prosimy
kliknąd w link aktywacyjny (jeśli strona po kliknięciu w link aktywacyjny nie załaduje się, prosimy
skopiowad ten link i wkleid go do paska adresowego w przeglądarce internetowej). Jeśli po 24 godz.
wiadomośd nie dotrze na adres podanej podczas rejestracji skrzynki poczty e-mail prosimy o kontakt
z Komitetem Okręgowym.
 przesłanie priorytetowym listem poleconym (lub faksem) na adres Komitetu Okręgowego Olimpiady
podpisanej i opieczętowanej karty zgłoszenia wydrukowanej podczas rejestracji.
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Jeśli szkoła została zgłoszona
do danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
(pkt. 2.1–2.10)

2.1 Proszę otworzyd w przeglądarce internetowej stronę internetową: www.pte.pl/zgloszenia_owe (rys. G).
Rys. G

2.2 Proszę kliknąd w przycisk „Zaloguj się”, jeśli szkoła została już zgłoszona do danej edycji Olimpiady.
2.3 Otworzy się strona z panelem logowania (rys. H).
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Rys. H

2.4 Aby zalogowad się do panelu szkoła należy podad:
 Login – jest nim adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia podany przy wypełnianiu formularza
zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
 Hasło – zostało wygenerowane przez system podczas procesu rejestracji i zostało wysłane w wiadomości
e-mail z linkiem aktywującym zgłoszenie. Prosimy pamiętad, że system rozpoznaje w haśle małe i wielkie
litery!
 Następnie prosimy kliknąd przycisk „Zaloguj”.
Uwaga! System umożliwia zalogowanie się jedynie tym użytkownikom, którzy dokonali aktywacji zgłoszenia
poprzez kliknięcie w przesłany link.
Jeśli login i hasło jest poprawne przejdź do pkt. 2.8. W przeciwnym wypadku postępuj wg pkt. 2.5–2.7.
2.5 W przypadku gdy podane hasło system identyfikuje jako błędne (lub zostało ono utracone) możliwe jest
wygenerowanie nowego hasła. W tym celu proszę kliknąd w napis „Nie pamiętasz hasła?”.
2.6 Otworzy się strona przypominania hasła (rys. I).
Rys. I
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2.7 Jako login proszę podad adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia podany przy wypełnianiu formularza
zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej i kliknąd przycisk „Przypomnij hasło”.
Wiadomośd e-mail z nowym hasłem powinna dotrzed na podany adres e-mail w ciągu około 30 minut. Po
otrzymaniu nowego hasła proszę postępowad zgodnie z pkt. 2.1.
2.8 Po podaniu prawidłowego loginu i hasła (pkt 2.4) zostanie załadowany panel szkoły (rys. J).
Rys. J
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2.9 W panelu szkoły możliwe jest przeglądnięcie danych szkoły podanych w formularzu zgłoszenia udziału
szkoły w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Szkoły nie mają możliwości poprawienia wprowadzonych danych
– w przypadku zauważenia błędu prosimy o kontakt z Komitetem Okręgowym celem dokonania odpowiednich
zmian.
Kliknięcie w napis „Drukuj kartę zgłoszenia” pozwala wydrukowad ponownie kartę zgłoszenia (zobacz pkt.
1.10-1.13)
2.10 Panel zawiera dwa dodatkowe punkty (będą aktywne w terminie późniejszym):
 Otrzymaliśmy zestawy pytao na zawody szkolne Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – zaznaczenie tej
opcji będzie możliwe w drugiej połowie października, po tym jak szkoła otrzyma przesyłkę z pytaniami
na zawody.
 Prace uczestników zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z protokołem z tych
zawodów zostały wysłane na adres Komitetu Okręgowego – zaznaczenie tej opcji będzie możliwe po
zakooczeniu zawodów szkolnych.
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