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Wstęp 
 

Instrukcja jest przeznaczona dla Nauczycieli biorących udział w Programie „Złote Szkoły NBP”.  

Nauczyciel-koordynator rejestruje się samodzielnie na Platformie oraz zgłasza Szkołę i Drużynę, 

dodając innych Nauczycieli oraz uczniów. 

Nauczyciel-koordynator może za pośrednictwem Platformy wykonywać następujące czynności: 

1. edytować swoje dane, 

2. dodawać i usuwać zgodę dyrektora Szkoły, 

3. zgłaszać i usuwać Szkołę, Drużynę oraz Zadania, 

4. wyznaczać nowego Nauczyciela-koordynatora, 

5. edytować dane Nauczycieli i uczniów w Drużynie, 

6. zgłaszać i edytować Zadania do Programu ZS NBP oraz wysyłać je do NBP, 

7. wysyłać wewnętrzne wiadomości do Koordynatora NBP. 

 

Nauczyciel, który ma zostać członkiem Drużyny nie rejestruje się samodzielnie na Platformie – jego 

rejestracji dokonuje Nauczyciel-koordynator lub inny Nauczyciel, który został już dodany do Drużyny. 

Nauczyciel otrzymuje login i hasło do logowania, na adres e-mail podany przez Nauczyciela-

koordynatora przy zgłoszeniu Drużyny. 

Nauczyciel może za pośrednictwem Platformy wykonywać następujące czynności: 

1. edytować swoje dane, 

2. usunąć zgłoszoną Szkołę, Drużynę oraz Zadania, 

3. wyznaczać nowego Nauczyciela-koordynatora, 

4. zgłaszać i edytować uczniów i Nauczycieli w Drużynie, 

5. zgłaszać i edytować Zadania do Programu ZS NBP oraz wysyłać je do NBP. 

 

 

 

 

Użyte skróty: 
ZS NBP – Złote Szkoły NBP 
Drużyna – Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej 
FAQ – Frequently Asked Questions/ Często zadawane pytania 
Platforma – strona www.zloteszkoly.nbp.pl  
 

 

 

 

 

http://www.zloteszkoly.nbp.pl/


 

4 
 

1. Platforma programu Złote Szkoły NBP 
 

Rejestracja i logowanie do programu odbywa się na Platformie programu pod adresem: 

www.zloteszkoly.nbp.pl. 

 

http://www.zloteszkoly.nbp.pl/
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Po wejściu na platformę www.zloteszkoly.nbp.pl, a także po zalogowaniu na górze ekranu, widoczne 

są zakładki O programie, Aktualna edycja, Opinie, Do pobrania oraz Laureaci.  

 

O Programie 
Zakładka ta zawiera najważniejsze informacje dotyczące idei i zasad programu Złote Szkoły NBP. 
 
Aktualna edycja 
W tej zakładce znajdują się informacje na temat aktualnie trwającej edycji programu. Tu znajdziemy 
najważniejsze informacje takie jak: termin rejestracji oraz wysyłania zadań do NBP, zadania 
do wykonania, temat przewodni edycji oraz informacje o nagrodach. 
 
Opinie 
W tej zakładce znajdują się przesłane do NBP opinie uczniów i nauczycieli biorących udział 
w poprzednich edycjach programu.  
 
Do pobrania 
Zakładka zawiera: 

➢ materiały edukacyjne dot. tematu przewodnego edycji, które będą pomocne do 
przygotowania zadań, 

➢ materiały graficzne: plakat, folder, logo, banery programu do wykorzystania w trakcie 
programu i do oznaczenia stron i profili szkół, 

➢ najważniejsze dokumenty programu: regulamin i formularze zgód, 

➢ materiały edukacyjne z edycji zakończonych. 

Zamieszczone tu materiały edukacyjne i graficzne mogą być wykorzystywane przez szkoły do realizacji 
zadań, a także mogą być udostępniane na stronach i profilach szkół. 

 

Laureaci 
Tu znajdziesz laureatów programu Złote Szkoły NBP oraz listy szkół, które zdobyły tytuł „Złotej Szkoły 
NBP” w poszczególnych edycjach, a także szkoły które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najlepiej 
wykonane zadania. 
 
 
W dolnej części strony znajdują się przyciski nawigacyjne: Regulamin, Zadania Programu, Instrukcja 
obsługi, FAQ, a także dane adresowe, Kontakt do organizatora Programu oraz Deklaracja dostępności 
i możliwość włączenia wersji kontrastowej. 

 

http://www.zloteszkoly.nbp.pl/
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2. Rejestracja Nauczyciela-koordynatora 
 

Na górze strony www.zloteszkoly.nbp.pl jest możliwość rejestracji konta oraz logowania. 

  

 

Konto Nauczyciela-koordynatora tworzymy na platformie, podając swój adres e-mail, hasło oraz 

akceptując Regulamin. 

 

Po prawidłowej rejestracji na podany adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość z linkiem 

aktywacyjnym, który jest aktywny 24 godziny od jej otrzymania.  

 

 

Po kliknięciu w link w wiadomości e-mail, pojawi się informacja o prawidłowej aktywacji konta. Od tego 

momentu można się logować. 

 

 

 

http://www.zloteszkoly.nbp.pl/
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3. Rejestracja Nauczyciela 
Konto Nauczyciela tworzone jest przez Nauczyciela-koordynatora zgłaszającego Drużynę w kroku 3.: 

Zgłoś drużynę lub przez Nauczyciela, który został dodany do Drużyny i ma już dostęp do Platformy. 

Po utworzeniu konta Nauczyciel otrzymuje login i hasło w wiadomości e-mail i automatycznie 

przypisywany jest do Drużyny. 

4. Logowanie 
Logowanie na Platformę odbywa się na stronie głównej Platformy pod adresem: 

www.zloteszkoly.nbp.pl. Należy podać adres e-mail jako login oraz hasło ustanowione w trakcie 

rejestracji, w przypadku Nauczyciela z Drużyny hasło przesłane w wiadomości e-mail. Jeżeli Nauczyciel 

lub Nauczyciel-koordynator brał udział w poprzednich edycjach programu, może zalogować się na  

Platformie z użyciem tego samego loginu i hasła lub zmienić hasło (opcja: Nie pamiętasz hasła?). 

Loginem jest adres mailowy, który został podany w trakcie rejestracji. 

 

5. Zmiana hasła 
Nie pamiętasz hasła? Możliwa jest jego zmiana na stronie głównej Platformy, pod panelem 

do logowania należy kliknąć: Tutaj. Po wpisaniu swojego adresu e-mail i wysłaniu formularza, 

na podany adres e-mail wysyłany jest kod weryfikacyjny. Kod wprowadzamy na Platformie w polu kodu 

weryfikacyjnego lub klikamy w link przesłany w wiadomości e-mail. 

 

Jeśli weryfikacja przebiegnie prawidłowo, należy wprowadzić nowe hasło, a następnie zalogować się, 

używając nowego hasła. 
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6. Pierwsze logowanie 
Po pierwszym zalogowaniu Nauczyciela-koordynatora nastąpi automatyczne przekierowanie 

do poziomu: Uzupełnij dane − krok 1. Bez uzupełnienia wymaganych danych nie można przejść do 

kolejnego kroku. 

 

Nad paskiem nawigacyjnym kroków 1-4 umieszczona jest „ścieżka powrotu”. Ostatni element ścieżki 

wskazuje zakładkę, w której aktualnie się znajdujemy.  

 

W górnej części strony znajduje się powitanie zalogowanego nauczyciela oraz przycisk Moje konto. 

 

Po kliknięciu w przycisk Moje konto rozwija się menu, które daje możliwość przeniesienia w dowolnie 

wybrany już uzupełniony krok od 1-4 tj. Moje dane, Moja szkoła, Moja drużyna, Moje zadania oraz 

do zakładki Komunikaty i Wiadomości. 
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Nauczyciele, którzy brali udział w zakończonych edycjach programu np. I edycja 2020/2021 lub II edycja 

2021/2022, a ich drużyna zdobyła tytuł „Złota Szkoła NBP”, w menu zobaczą również zakładkę Twoje 

sukcesy. 

 

7. Moje dane 
Zakładka Moje dane umożliwia edytowanie danych osobowych (oprócz adresu e-mail, który jest 

loginem) zalogowanego Nauczyciela, także nauczane przez niego przedmioty wprowadzone w kroku 1. 

 

W kroku 1 - Uzupełnij dane lub w zakładce Moje dane możesz zapisać się na newsletter dotyczący 

programu Złote Szkoły NBP oraz innych działań dotyczących edukacji ekonomicznej NBP. Wystarczy 

zaznaczyć zgodę lub zgody na przesyłanie newsletteru. 
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Aby edytować dane, należy najpierw kliknąć przycisk: Edytuj,  

 

a następnie po wprowadzeniu zmian kliknąć przycisk: Zapisz. 

 

W zakładce Moje dane znajduje się funkcja usunięcia konta. Funkcja jest dostępna po uzupełnieniu 

danych. 

 

Uwaga: Usunięcie konta oznacza utratę możliwości logowania się na Platformie. Nauczyciel-

koordynator (który już zgłosił szkołę i Drużynę) przed usunięciem konta musi wyznaczyć swojego 

następcę spośród nauczycieli z Drużyny. Przed usunięciem konta Nauczyciel potwierdza, że chce 

usunąć swoje konto bezpowrotnie. 

 

 

8. Zgłoś szkołę 
Po uzupełnieniu danych w kroku 1. Nauczyciel-koordynator przechodzi do widoku: Zgłoś szkołę – 

krok 2. 
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Widok kroku 2 – Zgłoś szkołę: 
 

 

Do wybranych pól i tytułów dodano ikonkę informacyjną . Po najechaniu kursorem na ikonkę 

wyświetlają się dodatkowe informacje instruktażowe np.: 

 

 

Po wpisaniu numeru REGON, nazwa Szkoły wyszuka się automatycznie. Jeśli nie znasz numeru REGON, 

wybierz najpierw: województwo i rodzaj Szkoły, a następnie nazwę Szkoły z listy. 
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Warunkiem zgłoszenia Szkoły do Programu jest załączenie na Platformie skanu zgody dyrektora Szkoły 

(w formacie PDF lub JPG) na jej udział w Programie. Dołącz wypełniony i podpisany przez dyrektora 

szkoły skan zgody na udział w danej edycji programu.  

 

Wzór zgody dyrektora należy pobrać w kroku 2. lub w zakładce: Do pobrania w części Dokumenty 
do pobrania. Uwaga: Każda szkoła może być zgłoszona do programu tylko raz.  
 

 
 

 
 

Po prawidłowym zgłoszeniu Szkoły otrzymamy informacje: 

 

 

W przypadku, kiedy na liście brakuje zgłaszanej Szkoły, można ją dodać przy użyciu funkcji: dodaj nową 

szkołę.  
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Należy uzupełnić dane nowej Szkoły i przesłać je za pośrednictwem Platformy klikając Dodaj nową 

szkołę. Potwierdzenie o dodaniu Szkoły do listy wyboru Szkół na Platformie zostanie przesłane do 

zgłaszającego wiadomością mailową. Po jej otrzymaniu Nauczyciel-koordynator zgłasza Szkołę 

do Programu zgodnie z instrukcją do kroku 2. 

 

9. Zgłoś drużynę 
Po uzupełnieniu danych Szkoły w kroku 2. Nauczyciel-koordynator przechodzi do kroku 3.: Zgłoś 

drużynę. 

 

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej składa się z min. dwóch Nauczycieli (w tym jeden 

Nauczyciel-koordynator) i od pięciu do dziesięciu uczniów. W przypadku szkoły podstawowej muszą 

to być uczniowie klasy 7 lub 8. Drużynę zgłasza do programu Nauczyciel-koordynator. W każdej Szkole 

może zawiązać się tylko jedna Drużyna. Drużyna opracowuje i realizuje Zadania Programu zgodnie 

z Regulaminem Programu. 

Każdy Nauczyciel dodany przez Nauczyciela-koordynatora otrzyma na swój adres e-mail dane 

logowania do Platformy. Nauczyciel ma dostęp do informacji o Szkole, Drużynie i Zadaniach 

z możliwością ich edytowania. Uwaga: Uczniowie nie logują się na Platformie. 
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Nauczyciel-koordynator może dodać więcej niż jednego Nauczyciela za pomocą przycisku:  

  

Uwaga: Loginem zgłaszanego Nauczyciela będzie adres e-mail, który nie może być taki sam, jak adres 
Nauczyciela-koordynatora. Dane zgłaszanego Nauczyciela muszą różnić się od danych Nauczyciela-
koordynatora. W przypadku, kiedy adres jest już zarejestrowany, na Platformie, wyświetli się 
komunikat:  

 

 

Następnie należy zgłosić od pięciu do dziesięciu uczniów z klas 7 lub/i 8 szkoły podstawowej 
lub dowolnej klasy szkoły ponadpodstawowej.  
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Nauczyciel-koordynator dodaje kolejnych uczniów za pomocą funkcji: Dodaj kolejnego ucznia. Wtedy 
pojawi się formularz do wprowadzenia danych ucznia. 

 

Po uzupełnieniu i zapisaniu wymaganych danych możemy przejść do zgłaszania Zadań – krok 4. 

 

Po zapisaniu drużyny, wchodząc w Moje konto > Moja drużyna można teraz dołączyć maksymalnie pięć 

zdjęć Drużyny (każde maksymalnie 10 MB) w formacie JPG lub PNG. Zdjęcia mogą zostać dołączone 

w dowolnym momencie.  

 

10. Zgłoś zadanie  
W kroku 4. zgłaszamy zrealizowane przez Drużynę Zadania. Zadania może zgłaszać zarówno Nauczyciel-

koordynator, jak i Nauczyciel przypisany do Drużyny. 

 

 

Widok poniżej – ekran z zakładkami trzech Zadań przed ich wypełnieniem i wysłaniem do NBP. 

 

Kliknij w boks Zadania, które chcesz zgłosić. Wypełnij formularz, dołącz (obligatoryjnie) film ilustrujący 
przebieg Zadania. Opis Zadania można uzupełniać i poprawiać, tyle razy ile zajdzie taka potrzeba. 
Po wyborze Zadania przechodzimy do jego edycji. Nie musimy uzupełnić wszystkich pól, jeżeli nie 
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chcemy jeszcze wysyłać formularza do NBP, a jedynie zapisać wprowadzone informacje lub zmiany. 
Przycisk wysyłania Zadania do NBP nie jest aktywny. Po upewnieniu się, że opis nie wymaga 
modyfikacji, wyślij Zadanie do NBP. Uwaga: tylko Zadanie wysłane do NBP za pośrednictwem Platformy 
będzie podlegało ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. 
 

 

Po potwierdzeniu chęci wysłania Zadania do NBP, pola opisu stają się obligatoryjne, a przycisk Wyślij 

do NBP jest aktywny. 

 

Jeżeli wymagane pole nie jest wypełnione zgodnie z instrukcją, przy wysyłaniu Zadania do NBP pojawi 

się informacja, które pola wymagają uzupełnienia. Wysłanie Zadania do NBP jest możliwe dopiero 

po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza.  

 

Do opisów zrealizowanych Zadań, należy dołączyć film ilustrujący przebieg Zadania (obligatoryjnie) 

oraz można dołączyć dodatkowo pięć innych materiałów powstałych w ramach realizacji Zadań, 

załączniki mogą być w formacie: Word lub PDF, JPG lub PNG, MP4 oraz PowerPoint (każdy maks. 500 

MB). Możesz dodawać załączniki pojedynczo lub dołączyć jednocześnie pięć, przytrzymując klawisz 

Ctrl. 

 

Po dodaniu filmu oraz innych ww. załączników pojawi się przycisk umożliwiający ich usunięcie lub 

pobranie.  
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Pole: Linki do dokumentacji przebiegu Zadania – tu można dodać dowolną liczbę linków do materiałów 

z przebiegu Zadania. Linki mogą np. prowadzić do profilu w mediach społecznościowych, do strony 

dedykowanej udziałowi w programie lub specjalnie utworzonej zakładki na stronie szkoły. Wypełnienie 

tego pola nie jest obligatoryjne. 

 

Jeśli chcesz dodać kolejny link użyj przycisku +dodaj link. 

Tabela Rezultaty w liczbach służy do prezentowania osiągniętych przez Drużynę rezultatów Zadań 

w ujęciu liczbowym np. w przypadku Zadania „Lekcja z ekonomią” – ile przeprowadzono tematów 

lekcji, ilu uczestników wzięło udział w zadaniu itp. Liczby zapisują się automatycznie przez system 

w odpowiednich wierszach w kolumnie: Liczba. 

 

 

Po zapisaniu formularza z opisem Zadania jest możliwość jego edycji poprzez kliknięcie Dokończ i wyślij 

do NBP. 

 

 

Uwaga: Po wysłaniu Zadania do NBP nie ma możliwości edycji Zadania, a jedynie podgląd wysłanego 

formularza. 
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Uwaga: Warunkiem zakwalifikowania Zadań do weryfikacji formalnej i merytorycznej jest wysłanie 

wszystkich wymaganych Zadań w terminie określonym na Platformie zgodnie z Regulaminem 

Programu.  

 

11. Podgląd i edycja danych zgłoszonej Szkoły 
Po przejściu do przycisku: Moje konto > Moja szkoła są widoczne dane zgłoszonej przez Nauczyciela-

koordynatora Szkoły. Za pośrednictwem zakładki można zgłosić zmianę danych Szkoły. 
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Pola, które są wyłącznie do poglądu, są nieaktywne („wyszarzone”). 

 

 

Po kliknięciu w: Zgłoś zmianę w danych szkoły otwiera się formularz zmiany danych. 

 

W formularzu są widoczne dane Szkoły i pole tekstowe do wprowadzenia prawidłowych/zmienionych 

danych. Po wysłaniu formularza przy użyciu przycisku Wyślij, dane zostaną zweryfikowane przez NBP, 

a następnie zaktualizowane na Platformie.  

W widoku zgłoszonej Szkoły jest podgląd zgody dyrektora Szkoły na udział w Programie załączonej 

przez Nauczyciela-koordynatora, a także możliwość usunięcia tej zgody. Po usunięciu zgody dodanie 

nowej zgody jest obligatoryjne. 
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Zarówno Nauczyciel-koordynator jak i Nauczyciel mają możliwość usunięcia Szkoły z Programu, 

korzystając z funkcji Usuń szkołę. Uwaga: Skorzystanie z funkcji Usuń szkołę nieodwracalnie usuwa 

wszystkie dane: Szkoły, Drużyny i Zadań. Usunięcie Szkoły wymaga potwierdzenia: 

 

 

12. Podgląd i edycja składu Drużyny  
Wybierając zakładkę Moje konto > Moja drużyna widać aktualny jej skład. W Drużynie musi być 

minimum dwóch Nauczycieli (w tym Nauczyciel-koordynator) i od pięciu do dziesięciu uczniów. 

W zakładce można zmienić skład Drużyny: dodawać lub usuwać Nauczycieli i uczniów, zgłosić zmianę 

Nauczyciela-koordynatora oraz dodać maksymalnie pięć zdjęć Drużyny w pliku JPG (każdy do maks. 10 

MB).  

Zmiana Nauczyciela-koordynatora 

 

Można zgłosić zmianę Nauczyciela-koordynatora, wybierając spośród Nauczycieli aktualnie 

znajdujących się w Drużynie. 

 

Wybierz z Drużyny Nauczyciela, który będzie pełnił funkcję Nauczyciela-koordynatora. Nowy 

Nauczyciel-koordynator musi załączyć aktualną zgodę dyrektora Szkoły na pełnienie przez niego tej 

funkcji i udział Szkoły w Programie. 
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Uwaga: Nauczyciel może wyznaczyć siebie na Nauczyciela-koordynatora. Wtedy poprzedni Nauczyciel-

koordynator staje się Nauczycielem w Drużynie. 

W widoku Drużyny znajduje się funkcja dodawania nowych Nauczycieli do Drużyny. Dodany Nauczyciel 

otrzyma na swój adres e-mail login oraz hasło do Platformy. 

 

Kliknięcie w powyższy przycisk uaktywnia formularz zgłaszania nowego Nauczyciela. 

 

Należy uzupełnić wymagane dane. Po zapisaniu formularza nowy Nauczyciel zostanie dopisany do listy 

Nauczycieli w Drużynie, a login wraz z hasłem zostanie wysłany na podany adres e-mail. 

Zmiana danych uczniów 

W widoku Drużyny widać listę zgłoszonych uczniów z możliwością ich usuwania, edycji i dodawania 

nowych uczniów. Zmieniając skład Drużyny, należy pamiętać, że musi się składać z minimum pięciu 

uczniów. 

 

Poniżej ekran formularza dodawania nowego ucznia. Wybór klasy jest powiązany z rodzajem 

zgłoszonej Szkoły, w przypadku szkoły podstawowej: 7 lub 8 klasa, w przypadku szkoły 

ponadpodstawowej: wybór od 1 do 5 klasy. 
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Widok ekranu: Uczeń drużyny uaktywnia się po użyciu przycisku Edytuj w tabeli uczniów. Wszystkie 

pola są wymagane. 

 

Uwaga: Edycja wprowadzonych danych dotyczących Drużyny jest możliwa do dnia, w którym mija 

termin przesyłania do NBP opisów z przebiegu zrealizowanych zadań w danej edycji programu. Po tym 

terminie edycja danych nie jest możliwa. Termin zgłaszania zadań jest widoczny w kroku 4. - Zgłoś 

zadanie. 

Usuwanie danych ucznia z Drużyny jest możliwe, jeśli w Drużynie jest więcej niż pięciu uczniów. Należy 

jednak wziąć pod uwagę również następujące sytuacje: 

➢ jeśli w kroku 4. Zadanie zostało zapisane, a uczeń, którego chcemy usunąć został wskazany 

w części „Działania Uczniów z Drużyny”, pojawi się komunikat objaśniający postępowanie:  

 

 

➢ jeśli w kroku 4. Zadanie zostało wysłane do NBP, nie ma możliwościu usunięcia ucznia 

z Drużyny, a system wygeneruje komunikat: 

 

 

 

13. Wiadomości 
System wiadomości wewnętrznych przeznaczony jest dla Nauczycieli-koordynatorów oraz 

Koordynatora NBP. Aby wysłać/odebrać wiadomość należy przejść do zakładki Wiadomości w przycisku 

Moje konto. Użytkownik zostanie przeniesiony automatycznie do skrzynki odbiorczej, gdzie są 

widoczne wszystkie odebrane wiadomości. 
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Aby otworzyć otrzymaną wiadomość, należy użyć przycisku Pokaż. Rozwinie się treść wiadomości, 

na którą użytkownik może odpisać. Po kliknięciu w przycisk odpowiedzi na wiadomość, otworzy się 

formularz odpowiedzi. 

 

Skrzynka nadawcza pokazuje wysłane przez użytkownika wiadomości z możliwością podglądu. 
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Formularz wysyłania nowej wiadomości znajduje się w zakładce Wyślij wiadomość. Nauczyciel-

koordynator wysyła wiadomości na adres automatycznie wpisany w polu odbiorcy: szkoly@nbp.pl. Jest 

to adres skierowany do Koordynatorów NBP.  

 

 

Nauczyciel-koordynator wysyła wiadomości na adres automatycznie wpisany w polu odbiorcy: 

szkoly@nbp.pl. Jest to adres skierowany do Koordynatorów NBP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania dotyczące programu Złote Szkoły NBP? 
Napisz do Zespołu Złote Szkoły NBP lub zadzwoń: 
e-mail: szkoly@nbp.pl; 
tel. 22 185 44 41 lub 22 185 24 59. 
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