
 
Jesień 2017 
  
Szanowni rodzice/opiekunowie, 
  
Okręg Wood Dale District 7 oferuje rodzicom i uczniom dostęp do Portalu rodziców PowerSchool, elektronicznego 
systemu zarządzania. Portal PowerSchool zapewnia rodzicom i uczniom dostęp w czasie rzeczywistym do informacji 
dotyczących postępów uczniów. Dzięki systemowi online będą Państwo mieli dostęp do ocen, obecności i uwag 
nauczycieli. 
  
Rodziny, których dzieci uczęszczają obecnie do szkół w okręgu Wood Dale District 7 otrzymały wcześniej identyfikatory 
(ID) dostępu ucznia i hasła dostępu. Nowe rodziny otrzymają identyfikatory (ID) i hasła dostępu w czasie konferencji 
jesiennych. Osoby, które zechcą uzyskać dostęp do portalu wcześniej lub które zgubiły swój identyfikator (ID) bądź 
hasło dostępu, mogą skorzystać z jednej z poniższych opcji. 
  
Informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły, po okazaniu stosownego dokumentu tożsamości. Można również 
zadzwonić do sekretariatu szkoły i odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Dzwoniący mogą wtedy otrzymać 
identyfikator (ID) i hasło dostępu. Można również złożyć pisemny wniosek o informacje. Żądane informacje zostaną 
przesłane pocztą na adres domowy. Korzystając ze swojego ID i hasła dostępu oraz postępując zgodnie z załączonymi 
wskazówkami można założyć konto i rozpocząć korzystanie z portalu.  
  
Uczniowie gimnazjum (ang. Junior high) będą również mieli dostęp do swojej dokumentacji na portalu przy użyciu 
swojego ID ucznia i hasła Google. Korzystając z indywidualnych informacji dostępowych uczniowie będą mieli 
możliwość przeglądania wyłącznie swoich własnych ocen i nie będą mieli dostępu do dokumentacji innych 
zarejestrowanych członków rodziny. 
  
Wierzymy, że portal rodziców będzie bardzo pożytecznym narzędziem, które umożliwi Państwu śledzenie postępów 
dziecka. Mamy również nadzieję, że usprawni on komunikację pomiędzy szkołą a rodziną.  Należy pamiętać, że okręg 
Wood Dale School District 7 do zgłaszania postępów uczniów stosuje system ocen oparty na standardach; w związku z 
tym stosujemy różnorodne metody do określenia ogólnej oceny ucznia w raporcie dotyczącym postępów. Nauczyciele 
nie uśredniają wyłącznie ocen uczniów za ich prace, uwzględniają jednak postępy ucznia w nauce w czasie.  Ponadto, 
jako część oceny, nauczyciele mogą również uwzględniać dane z obserwacji/notatki z pracy uczniów. 
  
Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub sugestie proszę skontaktować się z dyrektorem szkoły dziecka. 
  
Z poważaniem, 
 
 

 
Merri Beth Kudrna, Ed.D. 
Dyrektor ds. programu nauczania 

 

 
 



Do rodziców lub opiekunów: 

  

Zasady korzystania z Portalu rodziców PowerSchool 
  

Portal rodziców PowerSchool zapewni Państwu dostęp do informacji o postępach dziecka w nauce i o 

obecnościach. Proszę zapoznać się z poniższymi zasadami. Logując się i zakładając konto zgadza się 

Pan(i) na zasady użytkowania. 

  

1.  Należy zachować poufność nazwy użytkownika i hasła. W przypadku podejrzenia naruszenia 

poufności nazwy użytkownika lub hasła należy niezwłocznie skontaktować się z sekretariatem szkoły. 

2.  Pytania lub wątpliwości dotyczące informacji uzyskanych na Portalu rodziców należy kierować do 

nauczyciela swojego dziecka. 

3.  Informacje zamieszczone na Portalu rodziców nie stanowią oficjalnego sprawozdania z postępów 

ucznia.  Zachęcamy, aby nauczyciele wystawiając ocenę końcową uwzględnili ogólny rozwój akademicki 

ucznia, a także inne nieformalne oceny bez wartości numerycznej. 

4.  Okręg Wood Dale School District 7 będzie monitorował dostęp rodziców do Portalu rodziców 

PowerSchool. Informacje o logowaniu rodziców obejmują datę logowania, godzinę uzyskania dostępu i 

długość zalogowania. 

5.  Rodzice/opiekunowie powinni pamiętać, że nie można zagwarantować zachowania prywatności 

wiadomości e-mail i innego rodzaju komunikacji przez Internet. 

 

 
Identyfikator (ID) dostępu (Access ID): 

  

  

Hasło dostępu (Access Password): 
 

 
 

Wniosek osobisty lub wysłany pocztą  

Data wysłania  

 

 

 

 

 

 

 



Instrukcje dotyczące Portalu rodziców 
  
  

Utwórz konto rodzica 
  
Zanim będzie można korzystać z Portalu rodziców należy założyć konto. Jest to jednorazowa procedura. Po 
założeniu konta, czynności tej nie trzeba będzie powtarzać. 
  
Nowe konto umożliwi dostęp do informacji o wszystkich Pana(-i) uczniach przy jednym zalogowaniu się. 
  
Do utworzenia konta potrzebny jest identyfikator (ID) i hasło dostępu dla co najmniej jednego ucznia 
uczęszczającego do szkoły. W czasie tworzenia konta potrzebny będzie identyfikator (ID) i hasło dostępu dla 
każdego ucznia, którego chcemy powiązać ze swoim kontem rodzica. Jeśli nie posiada Pan(i) tych informacji 
lub ma jakiekolwiek pytania proszę skontaktować się ze szkołą. 
  
Jak utworzyć konto rodzica 
  
1.  Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na Portal rodziców PowerSchool okręgu Wood Dale School.  
http://wd7.org(Link dostępny jest w zakładce Families (Rodziny) na stronie internetowej okręgu http://wd7.org.) 
  

Families > Powerschool Parent and Student Portal > Powerschool Parent and Student Portal 
  

2.  Kliknij zakładkę Create Account (Utwórz konto). Pojawi się strona do utworzenia konta. 
  
3.  Kliknij Create Account (Utwórz konto). Pojawi się strona Create Parent Account (Utwórz konto rodzica). 
  
4.  Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wprowadzić informacje w części Create Parent Account (Utwórz konto 
rodzica): 

Pole Opis 

Imię Wprowadź swoje imię. 

Nazwisko Wprowadź swoje nazwisko. 

E-mail Wprowadź swój adres e-mail. Na wpisany adres e-mail wysyłane będą wybrane 
informacje, a także powiadomienia o odzyskaniu konta i potwierdzenia o 
zmianach w koncie. 

Żądana nazwa 
użytkownika 

Wprowadź nazwę użytkownika, jakiej chcesz używać podczas rejestracji do 
Portalu uczniów i rodziców PowerSchool. Nazwa użytkownika musi być unikalna. 
Po wpisaniu istniejącej już nazwy użytkownika, zostaniesz poproszony o wybranie 
lub wpisanie innej nazwy użytkownika. Nie należy wpisywać spacji. 

Hasło Wprowadź hasło, jakiego chcesz używać podczas rejestracji do Portalu uczniów i 
rodziców PowerSchool. Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków. 

Ponownie wpisz hasło Ponownie wpisz swoje hasło, dokładnie takie samo jak w polu powyżej. 

PowerSchool nie może dostarczać rodzicom powiadomień od okręgów szkolnych przy użyciu systemu            
zgłaszania opartego na standardach. Mimo że opcja ta jest widoczna na Portalu rodziców i umożliwia               
zapisanie się do otrzymywania powiadomień, powiadomienia nie będą wysyłane za pośrednictwem           
wiadomości e-mail. Obecnie, aby uzyskać aktualne informacje o postępach swojego dziecka, należy uzyskać             
dostęp do Portalu rodziców.  

http://wd7.org/
http://wd7.org/
http://wd7.org/
http://wd7.org/
http://wd7.org/


Instrukcje dotyczące Portalu rodziców 
  
5.  Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wprowadzić informacje w części Link Students to Account (Powiąż 
uczniów z kontem):  

Pole Opis 

Imię i nazwisko 
ucznia 

Wprowadź imię i nazwisko ucznia, którego chcesz dodać do swojego konta. 

Identyfikator (ID) 
dostępu 

Wprowadź unikalny identyfikator (ID) dostępu ucznia. 
 
Uwaga: Jest to nazwa użytkownika podana w formularzu Zasad korzystania z 
Portalu rodziców PowerSchool, wysłanym w chwili pierwszego zapisu dziecka do 
szkoły. 

Hasło dostępu Wprowadź unikalne hasło dostępu ucznia. 
 
Uwaga: Jest to hasło podane w formularzu Zasad korzystania z Portalu rodziców 
PowerSchool, wysłanym w chwili pierwszego zapisu dziecka do szkoły. 

Powiązanie Wskaż powiązanie z uczniem. 

 
6.  Kliknij Enter. Pojawi się strona logowania ucznia i rodzica. 
  
Zaloguj się na Portalu uczniów i rodziców PowerSchool 
  
Po utworzeniu konta można zalogować się na Portalu rodziców. 
  
Jak zalogować się na Portalu uczniów i rodziców PowerSchool 
  
1.  Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź na Portal rodziców PowerSchool okręgu Wood Dale School. 
(Link dostępny jest w zakładce Families (Rodziny) na stronie internetowej okręgu http://wd7.org.) 
  
Families > Powerschool Parent and Student Portal > Powerschool Parent and Student Portal 
  
2.  Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wprowadzić informacje w odpowiednie pola:  

Pole Opis 

Nazwa 
użytkownika 

Wprowadź swoją nazwę użytkownika. 

Hasło Wprowadź swoje hasło. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo podczas logowania, 
wprowadzane znaki pojawiają się jako gwiazdki (*).   

 
3.  Kliknij Sign In (Zaloguj się). Pojawia się strona startowa. 
  
Uczniowie mogą również uzyskać dostęp do swoich informacji online.  Nie w każdej szkole istnieje 
możliwość włączenia tej funkcji. Uczniowie korzystają z tego samego ekranu logowania co rodzice.  Nie 
muszą tworzyć oddzielnego konta.  Logują się przy użyciu swojego numeru identyfikacyjnego (ID) ucznia 
i hasła Google.  W ten sposób będą mogli uzyskać dostęp tylko do swoich danych.  Nie będą widzieli 
informacji o innych członkach rodziny. 

http://wd7.org/


 
Nawigowanie po Portalu rodziców PowerSchool 
Najważniejsze informacje o Portalu rodziców 
  
Kliknij „Grades and Attendance” (Oceny i obecność), aby: 
-przeglądać oceny, nieobecności i spóźnienia 
 Kliknij na kreskę lub numer pod aktualnym trymestrem, aby: 
-przeglądać zadania do przygotowania na zajęcia i odpowiednie oceny   
Kliknij zakładkę „Standards Grades” (Standardowe oceny), aby: 
-przeglądać aktualne oceny z kursów i uwagi 
Kliknij „Grades History” (Historia ocen), aby: 
-przeglądać oceny ucznia z poprzedniego semestru 
Kliknij „Attendance History” (Historia obecności), aby: 
-przeglądać obecności ucznia w bieżącym semestrze 
Kliknij „Teacher Comments” (Uwagi nauczyciela), aby: 
-przeglądać uwagi zamieszczone przez nauczyciela 
Kliknij „Teacher’s Name” (Imię i nazwisko nauczyciela), aby: 
-wysłać do nauczyciela wiadomość e-mail 
Opcja powiadomień za pomocą wiadomości e-mail jest obecnie niedostępna: 
 
 

Najczęściej zadawane pytania 
  

  
Co należy zrobić w przypadku zagubienia identyfikatora (ID) dostępu dziecka i/lub hasła dostępu, 
lub jakiegokolwiek naruszenia danych uwierzytelniających logowania? 
Kliknij na zagubiony identyfikator dostępu i/lub zagubione hasło dostępu. Otrzymasz e-mail, który 
pozwoli odzyskać lub zresetować informacje. Można także przyjść do sekretariatu szkoły i po 
okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem otrzymać identyfikator (ID) i hasło dostępu dziecka. 
Można również zadzwonić do szkoły dziecka i odpowiedzieć na pytania weryfikacyjne. Można 
także zażądać przesłania tych informacji pocztą. Informacje zostaną przesłane na adres domowy. 
  
Jak mogę korzystać z portalu PowerSchool, jeśli nie mam komputera w domu? 
Do portalu PowerSchool można zalogować się z dowolnego komputera z dostępem do internetu. 
Można skorzystać z komputerów w bibliotekach publicznych. 
  
Czy dla wszystkich swoich dzieci uczęszczających do szkół w okręgu można użyć tej samej nazwy 
użytkownika i hasła. 
Tak, jednak każde dziecko powiązane jest z kontem rodzica za pomocą indywidualnego 
identyfikatora (ID) i hasła dostępu ucznia. W czasie tworzenia konta konieczne będzie 
wprowadzenie wszystkich indywidualnych identyfikatorów (ID) i haseł dostępu. Po zakończeniu 
wstępnych ustawień, rodzic będzie miał dostęp do informacji o wszystkich dzieciach przy użyciu 
swojej nazwy użytkownika i hasła.  

 


