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Cennik abonamentu platformy Dzwonek.pl PREMIUM
XS S M L

Wersja 
platformy

Opis najważniejszych funkcjonalności szkoła do 
150 uczniów

szkoła 
151-300 
uczniów

szkoła 
301-600 
uczniów

szkoła 
powyżej 600 
uczniów

Dzwonek.pl

Abonament 
STANDARD

• Bogata biblioteka e-podręczników, interaktywnych lekcji 
oraz innych materiałów edukacyjnych zgodnych z podstawą 
programową.

• Automatyczne raporty wyników pracy uczniów  
z e-podręcznikami i interaktywnymi lekcjami.

• Organizacja pracy w ramach grup lub wirtualnej struktury 
szkoły.

• Rozbudowany system zlecania i monitorowania zadań 
(prace domowe, kartkówki, sprawdziany wiedzy).

• Automatyczne ocenianie i raportowanie wyników lekcji  
i zadań interaktywnych.

• Wewnętrzny system poczty elektronicznej do bezpiecznej 
komunikacji uczniów i nauczycieli.

• Szkolna tablica informacyjna.

• Możliwość udziału w online’owych konkursach 
organizowanych przez lokalne i ogólnopolskie instytucje 
edukacyjne.

• Pełna integracja z portalem eKreda.pl.
• Dostęp do licznych materiałów szkoleniowych dla kadry 

nauczycielskiej.

• Możliwość tworzenia kolekcji z materiałów własnych  
i opublikowanych na platformie.

0,- zł 0,- zł 0,- zł 0,- zł

Dzwonek.pl

Abonament 
PREMIUM

Funkcjonalności Abonamentu STANDARD oraz
• Wirtualna klasa z opcją wideokonferencji do nauczania 

zdalnego.

• Tablica interaktywna do grupowej pracy zdalnej w czasie 
rzeczywistym.

• Wspólne rozwiązywanie zadań interaktywnych w czasie 
rzeczywistym.

• Zadania otwarte i ankiety w czasie rzeczywistym.

• Rozbudowany system powiadomień i notyfikacji.

• Rozbudowany dashboard z powiadomieniami.

• Przedmiotowe dashboardy kontrolne.

• Grupowe dashboardy kontrolne.

• Szczegółowe raporty pracy klas i uczniów.

• Komunikacja uczeń-nauczyciel w czasie rzeczywistym  
w zadaniach

• Raporty aktywności nauczycieli.

• Raport aktywności szkoły dla organów prowadzących.

• Gwarancja pomocy technicznej w ciągu 24 godzin.

2.990,- zł
/12 miesięcy

4990,- zł
/12 miesięcy

6990,- zł
/12 miesięcy

8990,- zł
/12 miesięcy

Jednorazowa, opcjonalna opłata wdrożeniowa

• Pomoc w założeniu klas na platformie i zaimportowaniu użytkowników 
z pliku csv.

• Szkolenie techniczne online dla administratora(ów) szkolnych systemów 
informatycznych (2h).

• Szkolenie merytoryczne online dla nauczycieli szkoły (4h).

650,- zł 950,- zł 1250,- zł 1450,- zł

Testuj platformę Dzwonek.pl 
PREMIUM przez 30 dni  

BEZPŁATNIE!

Katarzyna Pękala 
katarzyna.pekala@learnetic.com 
tel. 888 326 001

Magdalena Zdrojewska 
magdalena.zdrojewska@learnetic.com 
tel. 666 405 255

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla swojej szkoły!


