Zgłoszenie nauczyciela oraz szkoły na platformie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
1. Wejdź na stronę FMP www.junior.org.pl
2. Znajdź zakładkę „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” i wejdź do niej.

3. Wybierz zakładkę Nauczyciel i wejdź do niej.

4. Pojawi się okno logowania:

5. Jeśli masz już swoje konto w serwisie FMP, to wybierz opcję: ZALOGUJ SIĘ .
Wpisz swój login i hasło - uzyskasz dostęp do panelu nauczyciela, w części „Informacje
osobiste” możesz zaktualizować swoje dane oraz dodać szkołę ( pamiętaj o REGON-ie
szkoły, opis zgłoszenia/dodania szkoły w p. 8)

6. Jeśli nie masz konta w serwisie FMP, to wybierz opcję: FORMULARZ ZGŁOSZENIA
7. Wypełnij uważnie formularz zgłoszenia, twoim loginem w serwisie FMP będzie twój adres
mailowy, hasło ustalasz sam. Nie zapomnij na koniec kliknąć przycisk: ZGŁOŚ

8. Uwagi dot. Formularza zgłoszenia:
1/ Pole Liczba uczniów programie
należy wpisać ilość wszystkich uczniów, którzy będą uczestniczyli w zajęciach programu MM.
Mam już sygnały od nauczycieli, że w przypadku realizacji zajęć z klasą nie wszyscy uczniowie
decydują się zostać wspólnikami miniprzedsiębiorstwa. Tak się może zdarzyć, wyjaśnię na
przykładzie:
Nauczyciel realizuje program MM na zajęciach ekonomii w praktyce z kl. II A, która liczy 30
uczniów, ale tylko 8 z nich założy miniprzedsiębiorstwo.
W takim przypadku w formularzu należy wpisać liczbę uczniów w klasie, tj. 30.
Liczba 8 wspólników miniprzedsiębiorstwa pojawi się dopiero w późniejszym etapie, podczas
rejestracji miniprzedsiębiorstwa na platformie. Swoje dane do formularza rejestracji
miniprzedsiębiorstwa wpiszą tylko ci uczniowie, którzy faktycznie zostali wspólnikami
miniprzedsiębiorstwa ( bo tylko tym uczniom nauczyciel udostępni login i hasło do zakładki
MM).
2/ Pole: REGON
Należy wpisać REGON swojej szkoły. Jeśli pracujesz w zespole szkół, to pamiętaj, że inny
REGON posiada zespół szkół, a inny konkretna szkoła działająca w tym zespole. Ty musisz
wprowadzić REGON szkoły, a nie zespołu szkół, inaczej system nie znajdzie twojej szkoły.
REGON szkoły, w razie potrzeby, łatwo można ustalić w bazie SIO (System Informacji
Oświatowej) na stronie MEN: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-iplacowek.html
9. Jeśli zgłoszenie zostało zapisane poprawnie, to pojawi się komunikat o dokonaniu zgłoszenia,
które oczekuje na akceptację. Do mnie dociera taka informacja również, a ja staram się na
bieżąco aktywować Państwa dostęp do platformy „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt.
Powodzenia!!!

