
Instrukcja dla rodzica 

 

 Login to zawsze Pani/Pana adres e-mail, który został podany wychowawcy lub w 
sekretariacie. 

 Wejdź na stronę: http://uonetplus.vulcan.net.pl/glogow 

 Wpisz swój adres e-mail – i kliknij na link „przywracanie dostępu”. Wpisz jeszcze raz 
swój e-mail, a następnie kliknij „wyślij wiadomość” 

 Zaloguj się na swoją pocztę internetową – otrzymałeś wiadomość od „Rejestr 
użytkowników” (szukaj w zakładce „inne”, "spam", "powiadomienia") – odczytujemy 
tę wiadomość i klikamy na link, który pozwoli nam ustawić hasło do e-dziennika 

 Wyświetli się formularz do zmiany hasła. Hasło – minimum 8 znaków, musi zawierać 
cyfry, małe i wielkie litery  

 Wpisujemy hasło, powtarzamy i klikamy na ustaw hasło.  

 Wejdź ponownie na stronę: http://uonetplus.vulcan.net.pl/glogow 

 Wpisujemy adres e-mail – nowe hasło – zaloguj (W podobny sposób możemy zmienić 
hasło lub wygenerować nowe, jeżeli obecne zostanie utracone) 

 Po zalogowaniu wyświetla się strona startowa 
 

CHARAKTERYSTYKA STRONY STARTOWEJ – informacje  z ostatnich dni 

 Uczeń – przełączamy się do modułu  uczeń 

 Poczta – odbieramy i wysyłamy wiadomości 

 Plan lekcji ucznia 

 Ostatnie oceny 

 Terminy sprawdzianów 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O MODULE UCZEŃ 

a) Oceny  – zawiera wszystkie oceny ucznia uzyskane w danym semestrze 
b) Frekwencja – zawiera informacje o obecnościach ucznia na wszystkich zajęciach, jak 

również nieobecności na dowolnym przedmiocie 
Tu można usprawiedliwić dziecku nieobecność. Klikamy na godziny, które są 
nieusprawiedliwione i następnie przyciskamy przycisk "usprawiedliw" - wpisujemy 
powód nieobecności i dajemy "wyślij" 

c) Uwagi i osiągnięcia - zapisane przez wychowawcę i nauczycieli uwagi i osiągnięcia 
ucznia 

d) Dane o uczniu - informacje o dziecku i rodzinie 
e) Plan lekcji - aktualny plan ucznia  
f) Lekcje zrealizowane - jaki temat, czy to jest zastępstwo, kto prowadził daną lekcję 
g) Szkoła i Nauczyciele – informacje o szkole, nr telefonu, adres, kto uczy danego 

przedmiotu 
h) Terminarz sprawdzianów – informacje o zapowiedzianych kartkówkach i 

sprawdzianach 
i) Zadania domowe – informacja o zadanych pracach domowych 

 

Po zakończonej pracy należy się wylogować 


