
Deklaruję / deklarujemy chęć korzystania ze szkolnego e-dziennika.

Nazwisko i imię ucznia .....................................................................……....………...........…….……...…….....

Data i miejsce urodzenia .......................................................................…………....……..…..     Klasa …...….. 

Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów ucznia 

1. .........................................................…......………………………………………………………...........…

2. ………………………………………………………………………………………………………...…...

Adresy poczty elektronicznej e-mail (login do e-dziennika) rodziców /opiekunów:

1.

2.
proszę  wypełnić  „drukowanymi  znakami”,  jeżeli  wpisujemy  „zero”  –  proszę  wpisać  Ø,  proszę  także  zwrócić  uwagę  
na zapis: L, I, 1, J oraz U, V

........................................................ ………….........................................................................
(miejscowość, data) (podpisy rodziców / opiekunów ucznia

„Witryna  dla  rodziców  /  ucznia”  umożliwia  tylko  przeglądanie  informacji  ze  szkolnego  dziennika.  Dostęp  
do  informacji  ma  tylko  zalogowana  osoba  -  zna  login,  którym  jest  podany  adres  e-mail  i  hasło  –  tajne,  utworzone
samodzielnie.  Zalogowana  osoba  może  tylko  przeglądać  informacje,  które  dotyczą  tylko  i  wyłącznie  ucznia,  któremu  
w systemie przypisano adres e-mail.

Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku!

Wychowawca klasy:
………………………………………………………………………………………………………………..
✀

Instrukcja dla rodziców

Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika w domu?
1. Dostarczyć do szkoły oświadczenie z adresem e-mail.
2. Wychowawca (np. na wywiadówce) przekaże adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gryfino

(odsyłacz jest na stronie szkoły www.sp3gryfino.pl)
3. Jak tylko Pani / Pana adres e-mail zostanie wpisany w e-dzienniku przez wychowawcę będzie można zarejestrować

swoje konto w systemie UONET+.
4. Można skorzystać z linku na stronie szkoły lub wpisać w przeglądarce adres  https://uonetplus.vulcan.net.pl/gryfino.

Wyświetli się powitalna strona systemu – należy kliknąć „Zaloguj się”
5. Należy kliknąć link „Załóż konto”, a następnie wpisać adres e-mail, który został podany wychowawcy.
6. Proszę zaznaczyć opcję "Nie jestem robotem", a następnie kliknąć przycisk "Wyślij wiadomość". Jeśli po kliknięciu

opcji "Nie jestem robotem" rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. „przepisz kod
z obrazka”) i kliknąć przycisk "Zweryfikuj".

7. Należy zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie "Podsumowanie operacji".
8. Następnie należy sprawdzić skrzynkę swojej poczty elektronicznej,  przeczytać wiadomość i kliknąć link podany  

w treści, aby nadać hasło.
9. W oknie "Aktywacja konta" w polach "Nowe hasło" oraz "Powtórz nowe hasło" proszę wprowadzić swoje hasło,

stosując się do podpowiadanych wymagań, zaznaczyć opcję "Nie jestem robotem" i kliknąć przycisk "Ustaw nowe
hasło".

10. Od tego momentu może Pani / Pan logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie
hasła.

Przeglądanie e-dziennika
Należy:

 otworzyć dowolną przeglądarkę internetową.
 skorzystać  z  linku  na  stronie  www.sp3gryfino.pl /zakładka  DZIENNIK/  lub  na  pasku  adresu  wpisać

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gryfino.
 w formularzu wpisać swój login (e-mail) i hasło
 kliknąć przycisk  Logowanie
 do przeglądania e-dziennika można wykorzystać aplikację Dzienniczek+ w telefonie 

Bezpieczeństwo
1. Wpisów w e-dzienniku mogą dokonywać tylko nauczyciele dysponujący specjalnymi uprawnieniami.
2. Każda zmiana w e-dzienniku jest rejestrowana – wiadomo kto, co i kiedy zmienił.
3. Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na specjalnej stronie internetowej.
4. Rodzice mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli. 
5. Rodzice mogą wysyłać komunikaty nauczycielom.
6. Witryna umożliwia przeglądanie informacji tylko o swoim dziecku – nie można zobaczyć danych innych osób
7. Rodzice mogą zmieniać hasło. 
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