
Regulamin zapisów na zdalne dni otwarte 

PSP 72 „Szkoła Marzeń”, PALO 

I. Zasady ogólne 

1. Dni otwarte odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem: 
 
szkoła w Zalesiu Dolnym:  
klasy 0-3: 14 kwietnia, 
klasy 4-8: 22 kwietnia, 
 
szkoły w Piasecznie: 
klasy 0-3: 12 kwietnia, 
klasy 4-6: 13 kwietnia, 
klasy 7, 8 i PALO: 14 kwietnia.  
 
Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest po zalogowaniu się do aplikacji Activbook. 
 

2. Zapisy na dni otwarte odbywają się poprzez aplikację Activbook znajdującą się pod poniższym 
adresem: 
 
https://activbook.pl/32fsr23dfslmal3w4sdfg 
 
 
wg poniższego harmonogramu: 
- początek zapisów dla wszystkich klas i szkół: 29 marca, godz. 16.00;  
- koniec zapisów dla szkół w Piasecznie i klas 0-3 w szkole w Zalesiu Dolnym: 7 kwietnia, godz. 
16.00; 
- koniec zapisów dla klas 4-8 szkoły w Zalesiu Dolnym: 16 kwietnia, godz. 16.00 

3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego spotkania należy je możliwie szybko odwołać za 
pośrednictwem aplikacji Activbook, klikając na stronie głównej przycisk „Odwołaj”. 

4. Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Activbook jest Fundacja Rozwoju 
Innowacji i Technologii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, KRS 0000750395, NIP:  5252764596, 
Regon: 381387400, e-mail: kontakt@friit.org, reprezentowana przez p. Konrada Michniewicza, 
świadcząca usługę e-zapisów na dzień otwarty dla szkół prowadzonych przez „Sapientię” sp. z 
o.o.  

5. Administrator zobowiązany jest do usunięcia zebranych danych osobowych 15 czerwca 2021 r. 
6. Dni otwarte, polegające na indywidualnych spotkaniach rodziców z nauczycielami uczącymi 

danego ucznia, odbywają się na platformie Zoom. 
7. Za bezpieczeństwo w zakresie danych osobowych w trakcie spotkania on line ponosi 

odpowiedzialność właściciel platformy Zoom. 
8. Dane dostępowe do spotkania na Zoomie zostaną przekazane rodzicom uczniów mailem po 

zrejestrowaniu się w aplikacji służącej do zapisów na dni otwarte. Ponadto ww. dane dostępowe 
są: na stronie głównej w aplikacji Activbook, w zakładce „Nauczanie zdalne” na stronie 
internetowej www.szkolamarzen.pl oraz w e-dzienniku Librus (w planie lekcji). 

9. Rodzice uczniów powinni być gotowi do dołączenia do spotkania z nauczycielem z co najmniej 5-
minutowym wyprzedzeniem (tzn. powinni oczekiwać w tzw. Waitingroom na platformie Zoom na 
przyjęcie na spotkanie przynajmniej 5 min przed wyznaczonym terminem). 
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II. Rejestracja na spotkanie z nauczycielem 
 

1. Rodzic ucznia dokonuje rejestracji na dzień otwarty w aplikacji Activbook, uzupełniając dane w 
odpowiednich polach formularza: imię i nazwisko rodzica/opiekuna, adres e-mail 
rodzica/opiekuna. 

2. Na podany adres e-mail rodzic otrzyma link z potwierdzeniem adresu e-mail. W otrzymanym                  
e-mailu należy kliknąć w przycisk: AKTYWUJ KONTO, następnie na podany adres                                 
e-mail przesłane zostanie hasło do logowania się w aplikacji. 

3. Rodzic loguje się, wpisując adres e-mail i wygenerowane hasło. Hasło jest aktywne do końca 
zapisów. W sytuacji gdy rodzic utraci hasło, powinien skorzystać z funkcji „przypomnij hasło”. 

4. Rodzic, który ma w szkole więcej niż jedno dziecko, może zarejestrować spotkanie z 
nauczycielem dla wszystkich dzieci na te same: adres e-mail i hasło. 

5. Po zalogowaniu się w aplikacji rodzic dokonuje rezerwacji na spotkanie z nauczycielem, klikając 
w przycisk: ZAREZERWUJ SPOTKANIE Z NAUCZYCIELEM, wpisuje imię i nazwisko 
dziecka, wybiera szkołę, klasę, nauczyciela a następnie rezerwuje godzinę spotkania. 

6. Na podany adres e-mail rodzic otrzymuje wiadomość zwrotną o statusie rezerwacji wraz z danymi 
dostępowymi do platformy Zoom. 

7. Na stronie głównej w aplikacji Activbook rodzic ma wykaz wszystkich zarezerwowanych przez 
siebie spotkań wraz z danymi dostępowymi do platformy Zoom. 

8. W przypadku problemów technicznych związanych z e-formularzem zapytania należy kierować 
na adres: activbook@szkolamarzen.pl 
 
 

III. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 24 marca 2021 r. 
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Dyrektor Szkół 


