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E-dziennik UONET
+
 dla rodziców 

Pierwsze logowanie Rodzica - instrukcja 

1. Warunkiem koniecznym do zalogowania się przez Rodzica jest zamieszczenie w bazie 

danych e-dziennika adresu mailowego Rodzica. Adres mailowy może wpisać do               

e-dziennika wychowawca klasy (np. podczas wywiadówki). Po wpisaniu adresu 

mailowego Rodzic może się zalogować do e-dziennika naszej szkoły. 

2. Aby zalogować się do e-dziennika LOKEN należy na stronie internetowej naszej 

szkoły www.loken.pl otworzyć zakładkę DZIENNIK (zobacz obrazek poniżej) lub 

bezpośrednio wpisać następujący adres dziennika elektronicznego: 

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

 

3. Po kliknięciu zakładki DZIENNIK wyświetli się powitalna strona systemu. Należy 

kliknąć przycisk "Zaloguj się" 
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4. Po kliknięciu „Zaloguj się” przy pierwszym logowaniu (zakładaniu konta) należy: 

 
5. Po kliknięciu „Załóż konto” ukaże się : 

 

6. Po wykonaniu powyższych czynności ukaże się kolejna strona logowania (obrazek 

poniżej)  a  Rodzic otrzyma WIADOMOŚĆ na swoją pocztę np. kowakski@o2.pl   
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7. Kolejnym krokiem w zakładaniu konta w naszym e-dzienniku jest otworzenie swojej 

poczty np. kowakski@o2.pl  . System Wysłał wiadomość na zapisany adres e-mail. 

Wiadomość zawiera dalsze instrukcje uzyskania dostępu do systemu. Proszę 

sprawdzić skrzynkę poczty elektronicznej i postępować zgodnie ze wskazówkami 

zapisanymi w wiadomości. 

 

8. W otrzymanej wiadomości Rodzic otrzyma link do systemu, w który należy kliknąć 

aby nadać (nowe) hasło uaktywniające dostęp w poniższy link: 

 

9. Na stronie, która się uruchomi po kliknięciu powyższego linku należy określić 

dwukrotnie (nowe) hasło. 

 

 
 

10. Po ustaleniu hasła można się już zalogować do e- dziennika naszej szkoły z dostępem 

do informacji o swoim dziecku. W tym celu należy ponownie zalogować się do                  

e-dziennika LOKEN na stronie internetowej naszej szkoły www.loken.pl otworzyć 

zakładkę Dziennik (zobacz obrazek poniżej) lub bezpośrednio wpisać następujący 

adres dziennika elektronicznego : https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatstalowowolski 

Ponownie należy kliknąć przycisk "Zaloguj się", ale tym razem trzeba wpisać swój 

adres e-mail i ustalone wcześniej hasło. 
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