INSTRUKCJA
JAK PO RAZ PIERWSZY
ZALOGOWAĆ SIĘ DO
E-DZIENNIKA UONET+
Aby rozpocząć pracę z e-dziennikiem należy postępować zgodnie z poniższymi
punktami:
1. Jeśli jesteś rodzicem ucznia naszej szkoły wypełnij kwestionariusz osobowy
i podaj niezbędne dane: imię, nazwisko i adres mailowy (inny niż adres mailowy
ucznia). Dane te zostaną wprowadzone do kartoteki ucznia w e-dzienniku.
Opcjonalnie, może być również wprowadzony numer PESEL rodzica
(wymagana jest pisemna zgoda na przetwarzanie przez szkołę numeru PESEL
rodzica na potrzeby udostępniania danych o dziecku w systemie UONET)–
zależy to od tego, czy rodzic mając kilkoro dzieci, chce po zalogowaniu do
systemu na jednym koncie widzieć dane każdego z nich;
2.Jeśli jesteś naszym uczniem, to Twoje dane zostaną pobrane z systemu
rekrutacyjnego i wprowadzone do e-dziennika, po czym wychowawca Twojej
klasy zweryfikuje je i uzupełni ewentualne braki zgodnie z kwestionariuszem
osobowym.
3.Następnie musisz uruchomić przeglądarkę stron internetowych i wpisać adres
strony: https://uonet.umt.tarnow.pl/000631 (lub ze strony www.i-lo-tarnow.pl
wybrać e-dziennik) - wyświetli się strona logowania do systemu;
4.Kliknij odsyłacz Uzyskaj konto/Przywróć dostęp do konta.
Na nowo otwartej stronie podaj swój adres mailowy (ten sam, który został
wpisany do kwestionariusza osobowego). Po czym zaznacz pole „nie jestem
robotem”. Teraz mechanizm bezpieczeństwa (ochrona przeciwko robotom
i robakom internetowym) może poprosić Cię o dodatkowe potwierdzenie
(wskazanie pasujących do siebie zdjęć). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na
ekranie. Teraz naciśnij przycisk "Wyślij wiadomość". System odszuka
wskazanego użytkownika i na podany adres e-mail wyśle wiadomość
zawierającą dalsze instrukcje.
5.Przejdź do skrzynki pocztowej i otwórz wiadomość. Jeśli nie ma jej
w głównym folderze, przejrzyj również inne foldery.

6.Przeczytaj wiadomość oraz zapisz lub zapamiętaj nadany Ci przez system
LOGIN (nazwę użytkownika), a następnie kliknij na link aktywujący. Otworzy
się nowa strona. Wpisz tu hasło jakim chcesz się logować do e-dziennika.
Pamiętaj! Hasło nie może być zbyt proste. Powinno składać się z co najmniej
8 znaków z czego przynajmniej:
-1 to wielka litera,
-1 to mała litera,
-1 to cyfra,
-1 to znak niealfabetyczny (nie litera i nie cyfra).
Zwróć uwagę! Hasło nie powinno zawierać Twoich danych osobowych (imion,
nazwisk, daty urodzenia itp.). Ważność hasła wynosi 6 miesięcy, a po tym
czasie dostęp do konta zostanie zablokowany i konieczna będzie zmiana hasła.
7. Powtórz nowe hasło. Zaznacz pole nie jestem robotem i postępuj zgodnie
z poleceniami. Kliknij przycisk „Ustaw nowe hasło”. Twoje nowe hasło zostało
zapisane.
8.Teraz możesz zalogować się do dziennika elektronicznego. W przeglądarce
stron
internetowych
wpisz
adres
strony
internetowej:
https://uonet.umt.tarnow.pl/000631 lub ze strony www.i-lo-tarnow.pl wybierz
e-dziennik. Wyświetli się strona logowania do systemu.
9.Na otwartej stronie wpisz LOGIN (inaczej: nazwa użytkownika), otrzymany
w e-mailu oraz nowo ustalone hasło. Następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
10.Na monitorze komputera wyświetli się strona główna E-dziennika.
Znajdziesz tu skrót najważniejszych informacji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej
kliknij przycisk „UCZEŃ”.
11.Jeśli jesteś rodzicem kilku uczniów, a w ich szkołach jest dziennik UONET+
i we wszystkich z nich podałeś komplet niezbędnych danych, możesz tutaj
wybrać dziecko, którego dane chcesz przeglądać. Wystarczy kliknąć na imię
i nazwisko dziecka i z listy rozwijanej wybrać to, którego dane w tym momencie
chcesz przeglądać.

Logowanie do systemu po raz kolejny, wymaga jedynie podania Nazwy
Użytkownika oraz hasła utworzonego podczas pierwszego logowania.
Ewentualne problemy z logowaniem, czy też inne dotyczące e-dziennika, proszę
zgłaszać telefonicznie lub mailowo do Pani Joanny Maziarz.
Kontakt:
tel.: 146888440
e-mail.: j.maziarz@i-lo-tarnow.pl

