
Wyrażam zgodę na publikowanie informacji z e-dziennika firmy Vulcan  

w „Witrynie dla Rodziców/ Opiekunów ucznia”. 

 

UCZEŃ
* 

Nazwisko i imię:  ................................................................................ Telefon:  

 

Klasa:  ........................................................................................  Pesel: 
 

Email:
***

 
 

RODZICE / OPIEKUNOWIE 
** 

Nazwisko i imię .................................................................................  Telefon: 

 

Email:
***

 

 

Nazwisko i imię .................................................................................. Telefon: 

 

Email:
***

 
 

*     Telefon i adres email Ucznia obowiązkowy 

**  Telefon i adres email jednego z Rodziców/Opiekunów ucznia obowiązkowy. Drugi adres email w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie chcą mieć osobny dostęp do e-dziennika 

***  Pola wypełniamy dużymi literami, Proszę zwrócić uwagę na zapis znaków: L, I, 1, J, U, V oraz O i Ø (zero). Kropkę (.), pauzę (-) i podkreślnik (_) wpisujemy w osobnych kratkach 

 
 

...........................................................................   ...............................................................................  

  (miejscowość, data)      (podpis Rodzica / Opiekuna ucznia) 

Co należy zrobić, aby otrzymać dostęp do e-dziennika? 

 

Oświadczenie i hasło 
1.  Dostarczyć do szkoły oświadczenie.  

 Oświadczenie dostępne jest na szkolnej stronie internetowej: 

zsobobowa.eu lub w sekretariacie szkoły. Oświadczenie musi być 

dostarczone osobiście, potwierdzone podpisem i zweryfikowane 
dokumentem tożsamości. 

2.  Administrator generuje list email służący do utworzenia hasła. 

 3.  Odebrać list email.  

 Po zalogowaniu się na skrzynkę e-mail, odbieramy list (w temacie: Rejestr użytkowników – Aktywacja konta)  i klikamy w specjalny link. 
4.  Wprowadzić do systemu swoje tajne hasło.  

 Po kliknięciu w link pojawi się formularz, w którym tworzymy hasło. Hasło musi spełniać kilka reguł. Musi mieć co najmniej 8 znaków, 

duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne (!@#$%*) 

 

Przeglądanie e-dziennika 

 1.  Otworzyć dowolną przeglądarkę internetową:  

2.  Na pasku adresu wpisać 

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatgorlicki 
 Można skorzystać z ikony na szkolnej stronie zsobobowa.eu 

3.  Na formularzu wpisać swój login (e-mail) i hasło  

4.  Kliknąć w przycisk Logowanie 

 

Bezpieczeństwo 

1.  Wpisów do e-dziennika mogą dokonywać tylko nauczyciele dysponujący specjalnymi uprawnieniami. 

2.  Każda zamiana w dzienniku elektronicznym jest rejestrowana –  wiadomo kto, co i o której godzinie dokonał wpisu. 

3.  Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny w e-dzienniku. 
4.  Uczniowie mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli. 

5.  Rodzice mogą dodatkowo wysyłać komunikaty nauczycielom. 

6.  E-dziennik umożliwia przeglądanie informacje tylko o swoim dziecku  (nie można zobaczyć danych innych osób)! 

7.  Rodzice i Uczniowie mogą zmieniać swój login (adres e-mail) i hasło do e-dziennika. 
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RODO   
Dane osobowe dostępne w e-dzienniku przetwarzane będą przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej na podstawie przepisów prawa 

- w celu realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo światowe, ustawy z dnia 27 

września 1991 r. o systemie oświaty oraz w związku z realizacją celów statutowych Administratora, z których wynikają zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze. 
 

Więcej informacji na stronie szkolnej: https://zsobobowa.eu/index.php/szkola/rodo. Można skorzystać z ikony na szkolnej stronie. 

https://zsobobowa.eu/index.php/szkola/rodo

