
Podręcznik rodziców do korzystania z Khan Academy 
 
Utwórz konto dziecka 
 

Jeśli masz już konto na Khan Academy 
Odwiedź stronę pl.khanacademy.org/parent 
Kliknij przycisk "Dodaj Twoje dziecko". 
 
Zostaniesz poproszony o podanie daty urodzin 
twojego dziecka. 
 
Wiek dziecka jest potrzebny w celu określenia jego 
uprawnień. Konta dla uczniów poniżej 13 roku życia 
zarządzane są przez rodzica w celu ochrony 
prywatności dziecka. 

 

Jeśli twoje dziecko ma mniej niż 13 lat 
Wypełnij za dziecko (zauważ, że konto jest kontem 
ograniczonym). 
 
Wypełnij formularz. 
 
Kliknij Następny, aby utworzyć konto. 

 



Jeśli Twoje dziecko ma adres email 
Możesz wysłać dziecku zaproszenie do dołączenia 
do Khan Academy lub możesz też założyć konto 
dla swojego dziecka. 

 

Jeśli Twoje dziecko nie ma adresu e-mail (lub 
zdecydujesz się na samodzielne utworzenie 
konta). 
Zobaczysz następujący formularz. 
 
Wypełnij formularz i kliknij Następny. 

 

Wiele dzieci 
Jeśli masz więcej dzieci, możesz dalej tworzyć 
konta, klikając "Dodaj kolejne dziecko". 
 
W każdej chwili możesz kliknąć "Dodaj Twoje 
dziecko" ze strony rodzica. 

 

 
 
Pozwól na dodatkowych trenerów 
 



Najpierw zaloguj się na konto (rodzica) i kliknij 
swoje imię w prawym górnym rogu. 
 
Wybierz "Ustawienia". 
 
Przewiń w dół do "Konta dzieci". 
 
Kliknij na przycisk "Ustawienia" obok nazwy 
twojego dziecka. 

 

Przewiń w dół do "Trenerzy". 
 
Włącz opcję "Może dodawać innych trenerów". 

 

 
 
   



Edytuj ustawienia swojego dziecka 
 

Po zalogowaniu się na konto Khan Academy kliknij 
swoje imię w prawym górnym rogu. 
 
Otworzy się menu. Kliknij “Pulpit nawigacyjny 
rodzica” 
 
Wybierz dziecko i kliknij “Wyświetl 
podsumowanie i ustawienia” 

 

Zostanie wyświetlone podsumowanie twojego 
dziecka. Kliknij “Zobacz ustawienia” 

 

Informacje podstawowe 
 
Nazwa użytkownika: Twoje dziecko będzie 
używać tej nazwy, aby zalogować się do Khan 
Academy. To także nazwa, która pojawi się na 
stronie rodzica. 
 
Podstawowy język: pokażemy treść twojemu 
dziecku w tym języku. 
 
Efekty dźwiękowe: wybierz, czy chcesz, aby Twoje 
dziecko słyszało dźwięki, gdy coś osiągnie. 
 
Hasło: Zmienia hasło swojego dziecka. 
 
Trenerzy: Wybierz, czy Twoje dziecko może 
dodawać innych trenerów. 
 
Usuń konto: trwale usuwa konto dziecka. 

 

 


