
 

Zapraszamy Was do lektury poniższego Samouczka,  

który pomoże Wam odnaleźć się w szkole i dowiedzieć się 

najważniejszych rzeczy, by już za moment móc w pełni uczestniczyć  

w magicznych zajęciach oraz innych zabawach organizowanych  

w Szkole Magii i Czarodziejstwa HP School. 

Miłej lektury! 

 

 

 



 

Hogwart HP School jest w pełni darmową wirtualną szkolą magii na 

wzór Hogwartu znanego z książek autorstwa J.K. Rowling. To właśnie 

tutaj spędzisz mile czas w towarzystwie innych fanów Harry'ego Pottera. 

 

 

Lekcje w Hogwarcie związane są z przedmiotami magicznymi znanymi  

z sagi J.K. Rowling. Tutaj poznasz tajniki zielarstwa, nauczysz 

rozpoznawać się gwiazdozbiory na nocnym niebie czy zdobędziesz wiedzę 

z zakresu oswajania hipogryfa. Czeka cię z nami moc wrażeń i miła 

zabawa w wolne wieczory. 

W naszej szkole istnieją również specjalne dokumenty, które należy 

przeczytać, aby nie zmusić woźnego do wlepienia pierwszego szlabanu: 

Regulamin szkoły 

System oceniania 

http://hogwart.pl/infopage.php?id=1
http://hogwart.pl/infopage.php?id=2


 

To nic trudnego. Należy wypisać formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. 

W razie problemów prosimy skontaktować się z dyrekcją szkoły za 

pośrednictwem sowy (e-mail: dyrekcja@hogwart.pl) bądź 

odwiedzając nas w kominku (gg: 60516005). Aby w pełni uczestniczyć  

w zajęciach, wystarczy posiadać komputer, telefon komórkowy bądź 

tablet z dostępem do Internetu oraz wiele ochoty do wspólnej zabawy na 

długie i nudne wieczory. 

 

 

Należy wypełnić zamieszczony na stronie chatsm.pl formularz. 

Obowiązkowo trzeba uzupełnić sekcję „Informacje podstawowe”. Poniżej 

zamieszczamy wzór, jak można to uczynić: 

http://hogwart.pl/hogwart.php?co=rejestracja


 

Podanie informacji profilowych nie jest wymagane. Można to zrobić  

w późniejszym terminie. Na koniec koniecznie należy nacisnąć przycisk 

„Zarejestruj”. 

 

Wypełnij formularz 

 

 

 

 

http://chatsm.pl/users/option/register


 

Posiadając już swoje konto na czatsm.pl, należy wejść do pożądanej sali  

i korzystając z danych podanych przy rejestracji na czata, zalogować się  

i cieszyć się możliwością rozmowy z innymi uczniami bądź nauczycielami 

szkoły. Poznaj nas i zostańmy przyjaciółmi. 

Wejdź do Wielkiej Sali 

 

 

 

Rok szkolny w Hogwarcie rozpocznie się 16 września 2017 roku  

o godzinie 19:00 w Wielkiej Sali. Pamiętaj, że wtedy odbędzie się 

Ceremonia Przydziału i pierwsza wielka uczta. Poznaj swój dom i innych 

współmieszkańców. Baw się z nami! Nie zapomnij również udać się na 

ulicę Pokątną po listę niezbędnych przedmiotów (ich lista zostanie 

niedługo zamieszczona w newsie na stronie szkoły). 

http://applet.chatsm.pl/?room=HpSchool


 

W tej szkole czeka na ciebie mnóstwo zabaw i wieczorków klimatycznych. 

Już teraz rozwiąż quiz i zostań mistrzem magii. 

Rozwiąż quiz 

Podobał ci się pierwszy quiz? Nie martw się, niedługo rozpoczną się 

magiczne quizy na czacie, w których będziesz miał okazję zmierzyć się  

z innymi uczniami oraz nauczycielami szkoły. Nie przegap tego! 

 

 

 

Gratulujemy!  

Udało ci się przebrnąć przez Wmigurok, czyli korespondencyjny kurs dla 

młodych czatownic i czarodziejów pragnących zapisać się do naszej 

szkoły. Twój kod to: Hpschool. Wyślij go wraz ze swoim imieniem  

i nazwiskiem na maila: lily.dayne@hogwart.pl i zgarnij 100 

galeonów do swojej skrytki w banku. Spiesz się, gdyż do rozdania tylko 

5 tysięcy galeonów. 

Jeżeli masz pytanie, na które nie znalazłeś/-aś odpowiedzi, to zadaj 

nam je w tym miejscu. Odpowiemy na nie najszybciej, jak to możliwe!  

http://hogwart.pl/dyrekcja/files/wmigurok/quiz.swf
https://goo.gl/forms/DveEjY9KtieD0sVe2

