
Dzień Dobry,
opisuję co zrobić w pierwszej kolejności.

ZGŁOSIĆ SWÓJ e-mail (który będzie służył do logowania) do administratora dziennika lub wychowawcy klasy.

1) wejść na stronę naszego szkolnego dziennika

 a) można to zrobić poprzez zakładkę Rodzice na stronie www.1-lo.pl
i w zakładce wyszukać E-dziennik  Kliknąć w tą nazwę

b) lub bezpośrednio wykorzystując link poniżej

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

2) Kliknąć  ZALOGUJ SIE

3) w wolne miejsce do wpisania nazwy użytkownika nic nie wpisywać - zostawić puste

4) pole HASLO zostawić puste, czyli nic tam nie wpisywać

5) kliknąć - Załóż konto- jest na dole taki napis

6) pojawi się okienko i coś pisanego na niebiesko a pod spodem miejsce na wpisanie adresu e-mail

a) wpisać swój adres e-mailowy, 
b) dokonać weryfikacji, że nie jesteśmy robotami internetowymi np bedzie trzeba zaznaczyć (poprzez kliknięcie w nie) 
wszystkie rysunki na których jest rower trzykołowy lub na których jest znak drogowy lub trzeba będzie przepisać cyfry 
widoczne na rysunku itp
c) kliknąć ZWERYFIKUJ

d) potem kliknąć - wyślij wiadomość-

7) wejść na swoją pocztę i przeczytać wiadomość jaką się dostało od Vulcana. Ta wiadomość będzie miała temat 
Centralny Rejestr Uzytkowników 

8) kliknąć w taki długi link w tej wiadomości i przejdziemy wtedy do Aktywacji konta

9) w Aktywacji konta wpisać swoje HASŁO i poniżej go powtórzyć

hasło ma mieć minimum 8 znaków. Mają to być:

-  minimum 1 duża litera
- minimum 1 cyfra
- mogą być też znaki niealfanumeryczne (czyli nie cyfry i nie litery a znak dolara :-) albo znak procentu

Hasło jest ważne 30 dni. Po tym czasie trzeba go zmienić. Związane jest to z polityką bezpieczeństwa bazy danych.

10) zweryfikować się, że nie jest się robotem

11) kliknąć Ustaw nowe hasło

12) można już tą stronę zamknąć bo nie będzie potrzebna, gdyż od nowa wchodzimy na inną stronę, czyli

13) klikamy na 

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

14) klikamy na Zaloguj się

15) wpisujemy swój mail w okno Nazwa użytkownika

16) wpisujemy swoje hasło - to co wcześniej podaliśmy- w miejsce Hasło

17) Klikamy Zaloguj

i weszliśmy do Dziennika elektronicznego :-)

Każdorazowe     logowanie     do     Dziennika     elektronicznego to wykonanie punktów od 13 do 17

http://www.1-lo.pl/
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwloszczowski
https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwloszczowski

