
Rodzicu,
otrzymałeś dostęp do dziennika elektronicznego Uczniowie Optivum NET+ (UONET+).

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:

1. W wyszukiwarce wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminaujazd
Wyświetli się powitalna strona systemu.

2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.

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.

7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc.

Dziennik elektroniczny Uczniowie Optivum NET+ został wyprodukowany przez firmę VULCAN sp. z o.o.

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/vulcan.oswiata
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Krok 3. Klikamy na „Przywracanie dostępu do konta”. 

 

Krok 4. Wpisujemy nasz e-mail, PESEL lub login następnie zaznaczamy „Nie 

jestem robotem i klikamy „Wyślij wiadomość”.

 



 

Po prawidłowym wypełnieniu wyświetlony zostanie komunikat, który informuje 

nas o tym, że należy sprawdzić swoją skrzynkę poczty elektronicznej i 

postępować zgodnie ze wskazówkami zapisanymi w wiadomości. 

 

 

Krok 5. Logujemy się do naszej skrzynki pocztowej, odszukujemy e-maila z  

„Opolskiej e-Szkoły” z naszymi danymi oraz linkiem aktywacyjnym, który  

otwiera stronę, gdzie ustalić możemy nowe hasło dostępowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krok 6. Po wejściu w link aktywacyjny zostajemy przekierowani na stronę na 

której wpisujemy swoje nowe hasło, następnie wpisujemy je ponownie, 

zaznaczamy „Nie jestem robotem” i klikamy „Ustaw nowe hasło”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


