
Jak otrrymać dostęp do e-dziennika UONET+?
Warunkiem otrżymania do tępu do dziennika elektronicanegoje twprowadzeniedo e-dziennika Tił/oj,ego adresu e-mail_ Wzależności
od wewnętrzĄrch ustaf eń szkoiy zaimuje się tym selqetarka lub'wphowalvca ldasy_
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Przekai wychołł.awcy swói adres e-mail-
Od wychowa\i.cy otrzyrnasa adres

slłtemuUONET+
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Aktywui konto

iuhłórznow hasto
Loguj się do systemu, korzysĘąc

zadresu e-mall i ustalonego
przezs'lebie hasła.

adr e s sy stemu/str ony do lo gou ania; hĘ s / / ao neĘ lu s.vulc an. ne t .pl/ dobt zy rrrradwis l a

aktruaąą kofltą: szczegółowa instrukcja wraz z filmem instruktarzowym zrnjduje się na www.vulcan.edu.pl
w zakładce dla rodziców/ instrukcja dla rodziców

inne infotmacje:
- istnieie UONET+ dla uczniów (dzieci rówńeż mają dostęp do e-dziermika, ale na swoim koncie)
- isbrieje aplikacja mobilna Dzienniczek+ ną telefon
- jerpli do szkoły ltczęszrza więcej nż jedno dziecko, aby rodzic,/opiekun widział dane każdego dziecką jego adres e-mail musi być
wpisany w kartotece kaźdego dziecka. AdTes ten nie może być, taki sam jak adres dziecka. Dane rodzica do kartoteki uczńa
wprowadza wychowawca klasy. Na shonie, która otworzy się zalaz po zalogowaniu do e-dzierrrrika, po lewej stronie znajduje się
przycśk ,,IJczei" i tam będą profile wszys&ich dzieci

UWAGA: uczeń nie może znać hasła do konta rodzica!



Logowanie - instrukcja:

''1.Wpaskuadresuprzeglądarkiintemetowejproszęwpisaćadresdziermikaelektronicznego:

hĘls//uoneęlus,wulcan,net,pl,/dobrzyrrnadwisla

Wyświetli się powitalna strora systemu,

2.ProszękliknąćprzyciskZałóżkoŹ'o,anastęPniewpisaćadrese-mail,któryzostałpodanywychowawry;

3.Proszę zazlaczyć opcję Nie jestzm rdbotem il,JiJr<ląć przycisk Wyślij wiadomość;

4.ProszęsprawdźćskrzynkęswojejpocztyelektronicznĄ,przeczytaćwiadomośćiklikręćlinkpodany
w treści; ańy aktywować konto i rradać własne hasło;

5. Proszę wprowadzić nowe haslo, zazr aczyć opĄęNie jestem robotem tkJil<nąć ptzyciskUstazo noue hasło;

6. Od tego momentu można logować się do systemu, kor Tystając z adlesae-mail i usta]onego hasła,

UWAGA: Wychowawca klasy prześle "wiadomość powitalrĘ" na podany ptzez todńców adres e-mail;

jeżeli wiadomość taka do Pań,stwa nie dotarła 1ub nie mogą Pań two uz_łska: dostęPu.do konta na e_dzierudku,

proszę zgłosit ten fakt wychowawry klasy, w celu sprawdzenia poprawności zapisu adresu e-mail,


