Jak po raz pierwszy zalogować się do dziennika elektronicznego UONET+
w systemie Opolskiej eSzkoły?
Warunki konieczne, aby użytkownik w roli rodzic, uczeń mógł zalogować się do systemu Opolskiej eSzkoły
1.

Użytkownik musi zostać zarejestrowany w bazie systemu. W szczególności musi być wprowadzony

do bazy jego adres e-mail i numer PESEL. W przypadku uczniów i ich rodziców, użytkowników w bazie
rejestruje wychowawca oddziału.
2.

Użytkownik w roli rodzic musi wychowawcy klasy zgłosić chęć dostępu do eDziennika, przekazując

Formularz rejestracyjny, dostępny na stronie szkoły.
3.

W przypadku uczniów wprowadzenie do systemu adresu email jest obowiązkowe ze względu

na używaną w szkole platformę Microsoft Office 365 Education, służącą m.in. do prowadzenia nauczania
zdalnego.
Aktywacja konta
Przed aktywacją konta należy zapoznać się z Zasadami bezpiecznego użytkowania portalu Opolska eSzkoła.
1.

Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę szkoły Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.
2.

Korzystając z zakładki eSzkoła, wybierz obrazek logowania do systemu dziennika elektronicznego

UONET+.

3.

Kliknij odnośnik Logowanie standardowe / Zaloguj się. W kolejnym oknie kliknij odnośnik

Przywracanie dostępu do konta.

4.

W oknie Przywracanie dostępu do konta wpisz swój adres e-mail lub numer PESEL, zaznacz opcję Nie

jestem robotem, a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem
rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj zalecane czynności (np. wskaż odpowiednie obrazki) i kliknij
przycisk Zweryfikuj.

UWAGA! Należy wprowadzić ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu
– przez wychowawcę lub w przypadku rodziców i uczniów, którzy byli już zarejestrowani w systemie
Opolskiej eSzkoły (w szkole podstawowej, w innej szkole ponadpodstawowej) należy wychowawcy podać
ten sam adres e-mail, który był używany w poprzedniej szkole.

5.

Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie.

6.

Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją, zwróć uwagę na

otrzymany login i kliknij odnośnik do strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło.

7.

W oknie Przywracanie hasła użytkownika w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło wprowadź

swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk
Ustaw nowe hasło.

•

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, jak poprzednio wykonaj
zalecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.

•

Wyświetli się strona z komunikatem o zmianie hasła.

8. Teraz możesz zalogować się do Edziennika.

Logowanie do dziennika elektronicznego UONET+
4.

Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę szkoły Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Nysie.
1.
Korzystając z zakładki eSzkoła, wybierz obrazek logowania do systemu dziennika elektronicznego
UONET+.

2.

W oknie logowania wprowadź swoje dane dostępowe konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

•

Jeśli zapomnisz hasło konta lub zechcesz je zmienić, to za pomocą odsyłacza Przywracanie dostępu
do konta możesz utworzyć nowe hasło dostępu (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej
procedury jak podczas aktywowania konta.

3.
Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową do systemu dziennika elektronicznego UONET+,
która zawiera komplet informacji dedykowanych dla Ciebie.

4.

Będąc rodzicem lub uczniem, możesz uruchomić moduł Uczeń.

5.
Możesz też korzystać z aplikacji dostępnej na telefon/tablet – aktualna, wspierana aplikacja to
Dzienniczek VULCAN – Aplikacje w Google Play.
6.

Sprawdź, w jaki sposób zapewnić sobie dostęp mobilny do Dzienniczka VULCAN na urządzeniu

przenośnym: UONET+. Co rodzic/uczeń powinien zrobić, aby przeglądać (vulcan.edu.pl)

