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PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA  

1. Uruchom przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome) 

2. Wpisz adres internetowy: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaciezkowice/  

Kliknij Enter. 

3. Kliknij Zaloguj się. 

4. Wybierz link Przywród dostęp. 

 

5. Wpisz swój e-mail podany do sekretariatu szkoły i zaznacz LPM pole Nie jestem robotem 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaciezkowice/
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6. Jeśli pojawi się zielony znaczek w polu Nie jestem robotem, kliknij Wyślij wiadomośd.  

 
7. Jeśli pojawi się okienko weryfikujące fakt, czy nie jesteś robotem, klikamy na obrazkach LPM 

zdjęcia związane z poleceniem, następnie wybieramy Zweryfikuj. 



E-dziennik  - materiały edukacyjne 

Autor: Mirosław Kiełbasa 
e-mail: mkielbasa@spbrusnik.pl 

 
8. Po weryfikacji zielonym znaczkiem zostanie zaznaczone pole Nie jestem robotem i wtedy klikamy 

Ustaw nowe hasło 
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9. Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego wysłanie wiadomości na nasz e-mail przejdź  

do nowego okna przeglądarki internetowej i zaloguj się do swojej poczty. 
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NADAWANIE HASŁA DOSTĘPU DO E-DZIENNIKA (tę czynność wykonujemy tylko po odebraniu  

e-maila z aktywacją konta) 

1. Zaloguj się na swoje konto pocztowe podane do sekretariatu szkoły. 

2. Odszukaj w wiadomościach odebranych (spam, powiadomienia) e-maila:   

(Autor: Rejestr Użytkownika, Temat: Aktywacja konta/przypomnienie hasła). 
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3. Po otwarciu e-maila (Aktywacja konta/przypomnienie hasła) kliknij LPM na link. 
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4. Po kliknięciu w link otworzy się nowa karta przeglądarki internetowej, w której pojawi  

się formularz. Należy w nim wpisad przygotowane przez siebie (TAJNE!!!) hasło spełniające 

odpowiednie kryteria (minimum 8 znaków, w tym mała i duża litera, cyfra i znak specjalny, np. 

Zidetg82@1). Wpisz hasło dwa razy, pamiętając o jego poprawnym powtórzeniu, i kliknij lewym 

przyciskiem myszy w okienko Nie jestem robotem.  
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5.  Jeśli system sprawdzi fakt, iż nie jesteśmy robotem pojawi się zielony znaczek. (Jeśli nie, 

 to postępuj zgodnie z informacjami, które wyświetlą się na ekranie twojego komputera):   
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6.  Kliknij przycisk Ustaw nowe hasło. 
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7. Jeśli wszystko przebiegnie poprawnie wyświetli się strona - „Podsumowanie operacji”. Hasło 

dostępu zostało poprawnie nadane. Zamknij przeglądarkę internetową. 
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LOGOWANIE SIĘ I KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEGO DZIENNIKA 

1. Uruchom przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome). 

2. Wpisz adres internetowy: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaciezkowice/  

Kliknij Enter. 

3. Kliknij Zaloguj się. 

  

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaciezkowice/
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4. Gdy wyświetli się formularz logowania, uzupełnij go:  

1) e-mail: podany do sekretariatu szkoły 

2) hasło: własne (TAJNE!!!) hasło wpisane powyżej w formularzu „Aktywacja konta”. 
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5. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Zaloguj się. 

gae4ads@onet.pl 
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6. Po poprawnym zalogowaniu zobaczymy stronę internetową systemu Vulcan dotyczącą danych  

i osiągnięd własnego dziecka bądź dzieci. Kliknij w link Uczeo, aby zobaczyd szczegóły.  
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7. Jeśli do szkoły uczęszcza kilkoro dzieci, wybierz interesujące cię dziecko z listy rozwijalnej  

(kliknij na znaczek obok imienia i nazwiska aktywnego dziecka, po pojawieniu się listy dzieci wybierz 

interesujące cię poprzez kliknięcie lewego przycisku myszy na imię i nazwisko dziecka). 

 

 

  

Ambroży Nilbau 
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8. Dane dotyczące osiągnięd i obowiązków ucznia znajdziesz poprzez kliknięcie odpowiedniego linku 

w lewym panelu menu. Aby zobaczyd oceny cząstkowe, wybierz odpowiedni okres klasyfikacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ!!!!  

PO ZAKOOCZONEJ PRACY Z SYSTEMEM WYLOGUJ SIĘ.  

Nie podawaj swojego hasła osobom postronnym. 


