
 
 

Jak po raz pierwszy zalogować się do Dziennika Elektronicznego? 

 
Dostęp do Dziennika Elektronicznego Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie można uzyskać: 

1. poprzez wpisanie w przeglądarce adresu: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabledow 
2. odnośnik na Internetowej stronie szkoły. 

 
Dostęp do Dziennika Elektronicznego mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego 
adres e‐mail (podany wychowawcy klasy), natomiast hasło dostępu użytkownik tworzy podczas pierwszego logowania do 
witryny systemu. 
 
Po utworzeniu hasła dostępu konieczne jest ponowne uruchomienie witryny systemu i zalogowanie się. Po zalogowaniu 
użytkownik kierowany jest na własną stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla danego 
użytkownika. Ze strony startowej użytkownik może uruchamiać moduły, do których ma dostęp. 
 

Tworzenie hasła dostępu do Dziennika 
 
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, wprowadź adres https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabledow i naciśnij 
klawisz Enter. 
2. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się. 
 

 
 

 
Możesz użyć odnośnika na stronie internetowej szkoły by przejść od razu do następnego kroku. 

 
3. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e‐mail, a następnie kliknij odsyłacz 
Przywracanie dostępu. 
 

Wciśnij ten przycisk 

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


 
 
4. W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli tekst jest 

nieczytelny, wygeneruj następny klikając przycisk . Następnie w polu Adres E-mail wprowadź ponownie swój email 
i kliknij przycisk Wyślij wiadomość. 
 

 
 

Tutaj wpisz swój (podany wychowawcy) 

adres e-mail 

Kliknij 
Przywracanie dostępu 

Przepisz kod z obrazka 

Jeśli kod jest nieczytelny 

wygeneruj nowy kod 

Potwierdź klikając 



Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą 
dalsze instrukcje. 

 

5. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie 
hasła dostępu. 

 

6. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło 
w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło. 

Kliknij na ten link 



 

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione. 

 

7. Zamknij okno przeglądarki. 
 
 

 
 

Przepisz kod z obrazka 

Zdefiniuj nowe hasło 

Potwierdź klikając ten 

przycisk 



Uruchamianie Dziennika Elektronicznego po utworzeniu hasła dostępu 
1. Przejdź do adresu: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminabledow i kliknij przycisk Zaloguj się. 

Lub skorzystaj z odnośnika na Internetowej stronie szkoły. 
  

 
 
 
 
 
 
2. W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e‐mail i utworzone podczas pierwszego logowania 
hasło dostępu i kliknij przycisk Zaloguj się. 

 

Nastąpi przekierowanie na stronę startową użytkownika. 
 
3. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie i przejdź do wybranego modułu, korzystając z odsyłaczy 
zawartych na stronie. 

 

Kliknij aby przejść do 

szczegółów dziennika 

Ostatnie oceny 

Panel komunikacyjny 

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


 

 

 

UWAGA!!! Po skończonej pracy z Dziennikiem należy się wylogować. 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać by nikomu nie udostępniać hasła 
i chronić je przed ujawnieniem! 

 
 

W przypadku utraty hasła, zapomnienia wszystkie powyższe 

czynności należy powtórzyć i ustalić nowe hasło! 

 


