
    

Instrukcja logowania do e-dziennika Vulcan

1) Podajemy wychowawcy klasy  adres e-mail, na który ma przyjść link aktywacyjny konto.

2) Po otrzymaniu informacji od wychowawcy o zapisaniu podanego adresu e-mail w edziennik

Vulcan przechodzimy do punktu 3.

3) Na stronie szkoły www.sp16.pl wchodzimy w zakładkę „E-dziennik”.

4) Otwiera się strona uonetplus.vulcan.net.pl/grudziadz.

5) Naciskamy napis „Zaloguj się”.

6) Podczas pierwszej rejestracji naciskamy napis „Załóż konto”.

7) Wpisujemy adres  -mail,  który został  podany wychowawcy klasy.  Posłuży on do aktywacji

konta, przypomnienia hasła w razie potrzeby, a przede wszystkim do bieżącego logowania się do

e dziennika.

8) Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość z linkiem aktywacyjnym konto. 

9) Po  naciśnięciu  linku  otrzymanego  w  wiadomości,  zostajemy  przekierowani  na  stronę

edziennika i ustalamy hasło dostępu. Hasło ustalamy według podanych wskazówek. 

10) Teraz już po ponownym wejściu w zakładkę „E-dziennik” na stronie naszej szkoły możemy

zalogować się do e-dziennika.

11) Po zalogowaniu się przechodzimy do zakładki „Uczeń”, a tam już są dostępne informacje 

m.in. o ocenach, zachowaniu, frekwencji, sprawdzianach, zadaniach domowych.

12) Skrzynka pocztowa i informacja o przychodzących wiadomościach jest dostępna na stronie

głównej e-dziennika, przechodzimy na nią naciskając „Start” w prawym górnym rogu ekranu.

Jeżeli posiadacie Państwo więcej niż jedno dziecko uczące się w szkole z e-dziennikiem Vulcan,

podając  ten sam adres  mailowy wszystkim wychowawcom,  będziecie  Państwo mieli  dostęp  do

informacji o wszystkich dzieciach  w jednym zalogowaniu się do e-dziennika .



Dostęp ucznia do e-dziennika 

Uczniowie mogą mieć dostęp do e-dziennika z poziomu Uczeń z ograniczeniami np.:

brak mozliwości usprawiedliwiania nieobecności, możliwość odczytywania wiadomości wysłanych

do uczniów, a nie do rodziców. Instrukcja założenia konta uczniowi w e-dzienniku jest taka sama

jak u rodzica. Rodzic podaje wychowawcy klasy adres email do założenia konta dziecku.

Nie należy udostępniać Loginu lub Hasła osobom trzecim.

Istnieje możliwość ustawienia dostępu do e-dziennika na urządzeniach mobilnych (telefon, tablet).

Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania co do logowania się na e-dziennik, czy też do jego

obsługi zapraszam do kontaktu osobistego z wychowawcami.


