Dziennik elektroniczny VULCAN umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przeglądanie
informacji związanych z procesem edukacyjnym swojego dziecka. Dostęp do tych informacji ma
tylko zalogowana osoba (login w postaci adresu email oraz samodzielnie utworzone hasło), która
może przeglądać informacje dotyczące wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano dany
adres e-mail. W dzienniku można stworzyć dostęp dla obojga rodziców.
PAMIĘTAJ !!!
1) Każda zamiana w dzienniku jest rejestrowana – wiadomo kto, co i o której zmienił.
2) Co 30 dni system wymusi zmianę hasła dostępu.
3) Wychowawca może wprowadzić adresy e-mail rodziców do systemu.
4) Dziennik umożliwia przeglądanie informacje tylko o swoim dziecku lub dzieciach!
5) Nie można zobaczyć danych innych osób!
6) Dziennik zawiera informacje i dane osobowe, które należy chronić.
7) W razie problemów skontaktuj się administratorem dziennika (adres na stronie WWW szkoły).

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

Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika w domu?
1) Podaj wychowawcy swój adres e-mail. Wychowawca wprowadzi go do systemu.
2) Odwiedź stronę e-dziennika https://uonetplus.vulcan.net.pl/rumia i kliknij „Zaloguj się”. Na kolejnej stronie
wybierz „Przywracanie dostępu ”. Wypełnij kolejny formularz wpisując swój adres email, zakończ kliknięciem
„Wyślij wiadomość ”.
3) Odbierz wiadomość od VULCAN. Po zalogowaniu się na swoją skrzynkę e-mail, otwórz list od VULCAN
(nadawca: rejestr użytkowników), kliknij w link, który przekseruje Cię na nową stronę WWW.
4) Wprowadź do systemu swoje hasło. W formularzu 2 krotnie wpisujemy nowe hasło. Hasło musi spełniać kilka
reguł. Musi posiadać przynajmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry. Hasło jest znane tylko dla użytkownika. Co
30 dni VULCAN wymusi zmianę hasła – skorzystaj z opcji „Zmień hasło”. Taka procedura zwiększa
bezpieczeństwo i utrudnia dostęp osobom niepowołanym.
Przeglądanie e-dziennika
1) Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową: MSIE, Firefox, Opera, Chrome, Safari lub inną.
2) Na pasku adresu wpisać https://uonetplus.vulcan.net.pl/rumia
3) W formularzu logowania wpisać swój login (e-mail) i utworzone wcześniej przez hasło.
4) Kliknąć w przycisk „Zaloguj się >”

