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Drodzy Rodzice.

Dyrektor Szkoły zwraca się z prośbą o korzystanie z  E-DZIENNIKA.

Rodzice (opiekunowie),  którzy do tej pory nie korzystali z tego narzędzia proszeni  są o
zarejestrowanie się w systemie natomiast Ci, którzy z różnych powodów zaprzestali
korzystania o jego wznowienie.

Warto też zainstalować aplikację mobilną DZIENNICZEK+ na swojego smarfona - to
bardzo wygodne narzędzie a zarazem komunikator ze szkołą, szczególnie przydatny w
tym okresie. 

Instrukcja instalacji:

1. Klinknij w ten link: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminakoscierzyna

Wyświetli się powitalna strona systemu. 

Kliknij przycisk „Zaloguj się” 

2. Jeżeli w poprzednim roku korzystałeś z e-dziennika to kliknij przycisk „Przywróć dostęp”
(Jeżeli korzystasz pierwszy raz wybierz: „Załóż konto”), a następnie wpisz adres e-mail, który
podałeś wychowawcy.  

UWAGA. Jeśli nie podawałeś jeszcze swojego adresu e-mail możesz to zrobić dzwoniąc do
sekretariatu szkoły 58 6874306 

3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość. 

4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany
w treści, aby nadać własne hasło. 

5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem
i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło. 

6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i
ustalonego przez siebie hasła. 



 

Poniżej najnowsza wiadomość wysłana przez Dyrektora Szkoły na E-DZIENNIK:

Szanowni Rodzice,

zgodnie z zaleceniami MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-
szkolach) nauczyciele będą udostępniali za pośrednictwem szkolnej strony
internetowej http://zklubiana.szkolna.net/ w zakładce "Dla ucznia" materiały i ćwiczenia do
wykonania przez uczniów w domu. Zadania będą pojawiały się codziennie, zgodnie z
planem lekcji.
Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości uczniowie na bieżąco je wykonywali.
Jeżeli nauczyciel nie określi terminu i formy sprawdzenia wykonania zadania, uczyni to po
powrocie uczniów do szkoły.
W razie pytań proszę o kontakt z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika bądź
telefoniczny.

 

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Mirosław Pepliński

Dodam jeszcze, że od II semestru działa nowa strona internetowa naszej szkoły, do
odwiedzania której zachęcam. Znajdziemy tam wszelkie informacje związane ze szkołą, więc
nie ma sensu, aby dublować je na naszej stronie. Na stronie sołectwa publikujemy tylko
najważniejsze informacje znalezione na stronie szkoły, aby docierały do jak najszerszego
grona odbiorców.

http://www.zklubiana.szkolna.net/

Marcin Żurek


