
Dziennik 
elektroniczny 
UONET+
Informacje dla rodziców uczniów
Szkoły Podstawowej im. W. Umińskiego 
w Przedczu



Co to jest dziennik elektroniczny?

Dziennik elektroniczny, e-dziennik 

Program komputerowy lub serwis 
internetowy służący do rejestracji 
przebiegu nauczania.

W SP Przedecz dziennikiem elektronicznym 
jest serwis internetowy UONET+



Rola systemu UONET+ w SP Przedecz 

• Pełna cyfryzacja obsługi jednostek w szkole

• Wspólna baza danych dla poszczególnych komórek w organizacji 
szkoły

• Automatyzacja pewnych procesów wynikających z realizacji 
procesów nauczania przez szkołę (tj. frekwencja, klasyfikacja, 
organizacja, świadectwa , arkusze itp.)

• Zniwelowanie ryzyka pomyłki

• Ograniczenie do minimum dokumentacji papierowej 

• Bezpieczeństwo danych

• Pełne wykorzystanie posiadanej infrastruktury IT



Budowa systemu 

System składa się z następujących modułów:

• Administrowanie

• Sekretariat

• Dziennik

• Uczeń

• Zastępstwa

• Wiadomości *(moduł obecnie nie funkcjonuje w szkole)



System i jego użytkownicy
Moduł Administrowanie pozwala na konfigurację systemu, opisanie struktury i 
organizacji jednostki sprawozdawczej oraz ewidencję pracowników szkoły. 

Moduł Sekretariat przeznaczony jest dla sekretarza szkoły. Wspomaga jego 
pracę w zakresie gromadzenia danych uczniów niezbędnych do odwzorowania 
podstawowej dokumentacji przebiegu nauczania: ksiąg uczniów (słuchaczy), 
ksiąg ewidencji dzieci (młodzieży) podlegających obowiązkowi szkolnemu, 
rejestrów legitymacji i innych dokumentów. 

Moduł Uczeń przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów prawnych. 
Udostępnia komplet niezbędnych informacji dotyczących uzyskanych ocen, 
frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, wycieczek, itp.

Moduł Zastępstwa przeznaczony jest dla dyrektora szkoły, który zajmuje się w 
szkole planowaniem zastępstw dla nauczycieli i oddziałów.

Moduł Dziennik to elektroniczny dziennik, który nauczycielowi umożliwia 
dokumentowanie jego codziennej pracy dydaktycznej (wpisywanie tematów 
lekcji, sprawdzanie obecności, wpisywanie ocen i uwag), a wychowawcy –
prowadzenie dziennika oddziału.



Adres dostępowy

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaprzedecz



Pierwsze uruchomienie systemu 
przez rodzica 

Każdy rodzic, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, 
musi utworzyć swoje hasło dostępu. 

Aby utworzyć hasło dostępu do systemu UONET+ należy:

Uruchomić witrynę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaprzedecz

i postępować według wskazówek zamieszczonych na kolejnych 
slajdach.





Klikamy na: Załóż konto (na tym etapie nie podajemy jeszcze adresu

email i hasła)



Następnie:

Podajemy adres email, który 

został przypisany przez 

wychowawcę lub sekretariat 

do kartoteki ucznia jako adres

email rodzica/opiekuna prawnego 

Uwaga!!!

Należy bardzo starannie                   

i dokładnie podać 

wychowawcy adres email, 

tak aby wyeliminować 

możliwość pomyłki podczas 

wprowadzania go przez 

uprawnione do tego osoby.

Błędnie podany adres email 

uniemożliwi uzyskanie 

dostępu do systemu.







Po poprawnym procesie rejestracji otrzymamy następujący 
komunikat z informacją o wysyłce dalszych instrukcji rejestracji na 
podany adres mailowy.



Otwieramy swoją skrzynkę pocztową i odszukujemy wiadomość od 

Rejestru użytkowników systemu Vulcan

Uwaga!!!

Niektóre systemy poczty 

elektronicznej traktują 

wiadomość jako spam, 

wówczas należy ją szukać w 

zakładce spam jak nie ma jej w 

odebranych.

Uwaga!!!

Niektóre systemy poczty 

elektronicznej segregują pocztę 

na zakładki tematyczne, należy 

ją szukać w zakładkach 

powiadomienia bądź 

społeczność.



Po otworzeniu wiadomości klikamy na adres podamy w treści wiadomości 

Bądź kopiujemy go i wklejamy do paska adresu w przeglądarce internetowej



Po poprawnym uruchomieniu adresu z treści wiadomości otrzymanej 

na wskazany podczas rejestracji adres mailowy powinniśmy otrzymać 

Następujący formularz do ustalenia hasła dostępu.

Uwaga!!!

System wymaga używania 

bezpiecznych haseł, czyli hasło 

musi się składać z co najmniej 8 

znaków w tym co najmniej jedna 

mała i jedna duża litera oraz cyfra.



Po poprawnym ustaleniu hasła, pojawi się następujący komunikat:

Przechodzimy ponownie do strony:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaprzedecz

Klikamy na przycisk Zaloguj

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaprzedecz




Podajemy adres email i hasło, następnie klikamy zaloguj się



Główne okno 

systemu.

Aby wejść do 

informacji na 

temat 

dziecka 

klikamy na 

przycisk 

Uczeń.





Widok ocen ucznia -

skrócony



Widok ocen ucznia -

szczegółowy



Aplikacja mobilna Dzienniczek+
• E-dziennik w Twoim telefonie

• Dzienniczek+ to aplikacja mobilna, która 
pozwala rodzicom  korzystać przez telefon z 
najważniejszych informacji e-dziennika 
UONET+.

• W Dzienniczku+ można szybko sprawdzić 
oceny, frekwencję czy zapowiedziane 
sprawdziany. Wersja mobilna dostępna jest 
bezpłatnie.

Mobilny dzienniczek nie jest pełnym 
odzwierciedleniem systemu UONET+, stanowi 
źródło bieżących informacji o ocenach, 
frekwencji czy uwagach dotyczących dziecka.



Rozpoczęcie pracy z aplikacją 
Dzienniczek+

1. Wejdź do odpowiedniego sklepu internetowego (Google Play lub 
App Store) – aktualnie Dzienniczek+ jest dostępny dla systemów 
operacyjnych: Android (wersja minimum 4.0.4) iOS (wersja minimum 
7.1) WindowsPhone (wersja minimum 8.1)

2. Wyszukaj aplikację Dzienniczek+.

3. Pobierz i zainstaluj aplikację na urządzeniu mobilnym.

4. Aby sprawnie zarejestrować urządzenie mobilne w systemie UONET+ 
przygotuj urządzenie oraz komputer z dostępem do Internetu.

5. Zaloguj się do systemu UONET+ i przejdź do modułu Uczeń.

6. W menu kliknij widok Dostęp mobilny.



Przykład instalacji i konfiguracji 
na telefonie z systemem 
Android



Wpisujemy:

Dzienniczek+



7. Uruchom aplikację mobilną Dzienniczek+ i kliknij przycisk Dodaj konto.

8. Kliknij przycisk Rozpocznij rejestrację. Aplikacja uruchomi czytnik 
kodów QR

9. Na komputerze kliknij przycisk Zarejestruj urządzenie mobilne. Na 
ekranie pojawi się kod QR, Token oraz PIN.

10.Zeskanuj wygenerowany kod QR. Masz na to 5 minut. Jeśli nie zdążysz 

w tym czasie, wygeneruj kod QR ponownie.

11.Wprowadź podany PIN na urządzeniu mobilnym.





Komputer

Urządzenie mobilne



Tu możemy 

zmieniać widoki  

z danymi



Klikając na ocenę 

możemy wejść do 

szczegółowych 

informacji. 



Tu możemy 

konfigurować 

aplikacje. 

Ustawić np. 

powiadomienia 

o ocenach.





Problemy z dostępem do systemu

• Brak dostępu do Internetu

• Awaria po stronie serwerów firmy VULCAN

• Przeciążenie systemu w godzinach dopołudniowych

• Awaria sprzętu

• Ataki cyberprzestępców (nie tylko bezpośrednie ale i pośrednie)

• Słabo zabezpieczony dostęp do poczty elektronicznej

• Wirusy komputerowe na posiadanym sprzęcie



Paweł Zawada
zawnet@hotmail.com

Dziękuję za uwagę



Pytania ?


