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Modyfikowanie strony BIP jednostki 

Aby administrator szkolny mógł wprowadzać lub modyfikować dane na stronie BIP swojej jednostki, musi 
posiadać rolę administratora danych jednostki. 

Modyfikowanie strony głównej BIP jednostki 

1. Zaloguj się do portalu w roli administratora danych jednostki. 

2. W bocznym menu wybierz pozycję Baza instytucji oświaty. 

3. Odszukaj na liście jednostkę, w której jesteś administratorem, i kliknij ikonę BIP – wyświetli się strona 
jednostki z podstawowymi danymi. 

 

4. Kliknij przycisk Edytuj i w oknie edytora tekstu uzupełnij lub zmodyfikuj informacje zawarte na stronie. 
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Zaznaczając odpowiednie opcje w dolnej części okna, możesz zdecydować dla kogo strona ma być wi-
doczna lub czy ma być ukryta. 

Jeśli nie zaznaczysz żadnej opcji, strona będzie widoczna dla wszystkich, także dla użytkowników nieza-
logowanych.  

5. Zaakceptuj wprowadzone zmiany, klikając przycisk Akceptuj.  

Modyfikowanie podstron strony BIP jednostki  

Przejście do podstron BIP następuje za pomocą odnośników stronie głównej BIP.  

 

Adresy podstron mają konstrukcję zgodną ze specyfikacją podstron BIP.  
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Każda z podstron ma zdefiniowany styl dostosowany do zawartości. Może to być na przykład strona prosta, 
na której publikuje się różne treści lub strona, na której zamieszcza się dokumenty do pobrania. 

Modyfikowanie strony prostej 

1. Przejdź do podstrony, klikając jej odnośnik na stronie głównej BIP. 

2. Kliknij przycisk Edytuj. 

 

3. W oknie edytora tekstu uzupełnij lub zmodyfikuj informacje zawarte na stronie. Możesz również ustalić 
widoczność strony, zaznaczając odpowiednie opcje. 

4. Zaakceptuj wprowadzone zmiany, klikając przycisk Akceptuj. 

Modyfikowanie strony, na której publikuje się pliki do pobrania 

1. Przejdź do podstrony, klikając jej odnośnik na stronie głównej BIP. 

 

2. Aby zmodyfikować tekst, który wyświetla się nad tabelą plików do pobrania, kliknij przycisk Edytuj. Na-
stępnie w oknie edytora tekstu wprowadź zmiany.  

Tekst wprowadzony w polu Tytuł jest odnośnikiem do tej strony, wyświetlanym się na stronie głównej 

BIP. Tekst wprowadzony w oknie edytora wyświetla się nad tabelą plików do pobrania.  
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Zaznaczając odpowiednie opcje w dolnej części okna, możesz zdecydować dla kogo strona ma być wi-
doczna lub czy ma być ukryta. 

Zaakceptuj wprowadzone zmiany, klikając przycisk Akceptuj. 

3. Aby dodać nowy plik do pobrania, kliknij przycisk Dodaj. Nastęnie w wyświetlonym oknie wprowadź 
sygnaturę i opis pliku. Za pomocą przycisku Wybierz plik opublikuj plik do pobierania.  
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Zaakceptuj wprowadzone dane, klikając przycisk Akceptuj. 

4. Aby zmodyfikować opis dołączonego pliku lub zmienić plik, skorzystaj z ikony  znajdującej się 
w tabeli, w wierszu modyfikowanego pliku. 

 


