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Poniżej zamieszczamy instrukcję pierwszego logowania do e-dziennika, 

ustawienie hasła. 

 

Warunkiem koniecznym do zalogowania się na stronie systemu jest posiadanie 

aktywnego adresu e-mail i osobiste dostarczenie go do wychowawcy klasy w 

celu zapisania tych danych w bazie systemu. 

 

Dziennik elektroniczny uonet+ w przeglądarkach Windows Internet Explorer 

może nie działać poprawnie. Dlatego proponuje się korzystanie z przeglądarek 

internetowych Mozilla Firefox 11, Opera 10, Chrome 17, Android 4.0 lub 

nowszych. 

 

Przypominamy o obowiązku chronienia hasła dostępu do dziennika 

elektronicznego przed innymi osobami. 

 

Kolejne kroki poniżej (poparte rysunkami poglądowymi) mają za zadanie 

ułatwić  pierwsze logowanie oraz odzyskiwanie hasła. 

 

1. W polu adresu swojej przeglądarki wpisujemy adres do systemu: 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrzalkowo  
lub wybieramy odsyłacz do e-dziennika ze strony szkoły 

www.gimstrzalkowo.pl   

 
a następnie klikamy przycisk „Zaloguj się" (patrz: rysunek) 

 

 
 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrzalkowo
http://www.gimstrzalkowo.pl/


2. Na stronie logowania należy wprowadzić login - czyli własny adres e-mail 

(ten, który podaliśmy wychowawcy), a następnie kliknąć  odsyłacz 

„przywracanie dostępu" (patrz: rysunek). 

 

 
 

3. Na stronie „przywracanie dostępu" należy dokonać autoryzacji operacji 

poprzez przepisanie znaków (liczb, liter) z obrazka oraz wpisanie własnego 

adresu e-mail. Jeżeli tekst nie jest czytelny, to można wygenerować następny za 

pomocą ikony „zmień próbkę" (patrz: rysunek poniżej). 

 

 
 

 



4. Wyświetli się strona o podsumowaniu operacji informująca, że na zapisany w 

systemie adres e-mail użytkownika wysłano wiadomość, zawierającą dalsze 

instrukcje. 

 

5. Następnie należy odebrać wiadomość  na własnej skrzynce poczty 

elektronicznej, przeczytać ją i kliknąć odsyłacz do strony (patrz: rysunek 

poniżej), na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu. 

 

 

 
 

6. Na stronie „przywracanie hasła" użytkownika należy dokonać ponownie 

autoryzacji operacji, wprowadzić hasło ( hasło ma być zbudowane z minimum 8 

znaków, w tym: wielkie, małe litery i cyfra) w polach „nowe hasło" i „powtórz 

nowe hasło" i kliknąć przycisk „ustaw nowe hasło" (patrz: rysunek poniżej). 

 



7. Wyświetli się strona o podsumowaniu operacji zawierająca informację, że 

hasło zostało zmienione (patrz: rysunek poniżej). 

 

 
8. Po utworzeniu hasła dostępu należy ponownie uruchomić witrynę systemu 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrzalkowo 
i nacisnąć przycisk „Zaloguj się" (patrz: rysunek poniżej) 

 

 

 
 

9. Następnie należy zalogować się (wpisać: login - czyli adres e-mail oraz 

utworzone hasło) i nacisnąć przycisk „Zaloguj się". Wówczas nastąpi 

przekierowanie użytkownika na jego stronę startową e-dziennika, która zawiera 

komplet informacji kierowanych do niego (patrz: rysunek poniżej). 

 



 
 

Każde kolejne logowanie już będzie bardzo proste (opisane w punkcie 9), pod 

warunkiem, że będziemy pamiętali swoje hasło, w przeciwnym wypadku 

procedurę „przy-wracanie hasła", trzeba przejść od nowa. 

 

 

Uwagi: 

 

a) Utworzone hasło do logowania jest ważne 30 dni. Po tym czasie procedurę 

ustawiania hasła należy przejść od początku (podobnie, jak w przypadku, gdy 

utworzone hasło zapomnieliśmy). Nowe hasło musi być różne od poprzedniego. 

Do dawnego hasła, w procesie przywracania hasła do systemu, możemy wrócić 

dopiero po upływie 180 dni. 

 

b) W przypadku zmiany adresu e-mail należy osobiście skontaktować  się  z 

wychowawcą w celu wprowadzenia zmian do systemu. 


