
Учні - початок роботи зі Schoology 

Вхід у систему. Почніть з домашньої сторінки шкільного округу 

Мукілтео. 

Перейдіть за адресою https://www.mukilteoschools.org і натисніть кнопку "Студентський портал". 

 
На сторінці Студентського порталу натисніть кнопку Schoology S. Увійдіть у систему за допомогою 

повного логіну StudentID@mukilteo.wednet.edu та поточного паролю. 

 
Тепер ви увійшли! Натисніть вкладку "Курси", щоб переглянути ваші поточні курси.  

 
 

https://www.mukilteoschools.org/


Батьки та опікуни - Schoology 
Перед тим, як зареєструватися, вам необхідно мати код доступу вашої дитини до Schoology. Код 

доступу буде надіслано на вашу зареєстровану адресу електронної пошти. 

Реєстрація в системі Schoology 

Щоб зареєструватися як батько або матір перейдіть за адресою https://schoology.com.

Введіть код доступу. Ваш обліковий запис зареєстровано і вашу дитину додано в систему. 

Доступ до інформації про вашого учня 

Щоб отримати доступ до інформації про вашого учня, натисніть стрілку поруч зі своїм ім'ям і виберіть 

ім'я учня. У вас є повний доступ до всіх курсів, груп та класів. Примітка: зелений прапорець показує, який 

обліковий запис є наразі активним. 

https://schoology.com/


 

Під час перегляду веб-сторінок в якості вашого учня, ви можете змінювати налаштування сповіщень, 

натиснувши стрілку розкривного списку поруч із вашим ім'ям і клацнувши "Параметри". 

 
На вкладці сповіщень можна встановити частоту отримання дайджестів батьківською електронною 

поштою та увімкнути сповіщення про затримку в роботі. 

Налаштування параметрів вашого профілю 

Ви можете налаштувати спосіб отримання сповіщень. Для цього переконайтеся, що ваш обліковий 

запис активний, натиснувши стрілку розкривного списку та вибравши ваше ім'я (оптимальний варіант), а 

потім натисніть кнопку "Параметри". 

 
 

  



У розділі сповіщень ви можете вказати, які сповіщення бажаєте отримувати. Також ви можете натиснути на 

посилання "надсилати сповіщення на свій телефон за допомогою текстових повідомлень" і додати ваш 

номер телефону. 

 
 

Інші налаштовувані параметри можна знайти в розділі "Параметри облікового запису". Обов'язково 

встановіть свою основну адресу електронної пошти. 

 

Щоб додати інших учнів, натисніть стрілку поруч зі своїм ім'ям і виберіть ім'я учня. Потім натисніть 

кнопку "Додати дитину" та введіть ваш додатковий код доступу. 

 


