
LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA 

1. Wejdź na stronę www.sp1ustka.pl, wybierz zakładkę E-DZIENNIK 

 

2. Kliknij przycisk „ZALOGUJ SIĘ” 

3. Kliknij przycisk „Załóż konto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wpisz adres email podany we wniosku rekrutacyjnym (w przypadku zmiany adresu skontaktuj 

się z wychowawcą), zaznacz pole „Nie jestem robotem”, a następnie przycisk „Wyślij 

wiadomość” 

UWAGA! Jeśli po kliknięciu opcji „Nie jestem robotem” rozwinie się okienko weryfikacji, 

wykonaj polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknij przycisk Zweryfikuj. 



5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji. Zaloguj 

się do swojej poczty elektronicznej, odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odnośnik do 

strony, na której będziesz mógł wprowadzić swoje hasło. 

6. W oknie „Aktywacja konta” w polach „Nowe hasło” oraz  „Powtórz nowe hasło” wprowadź 

swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję „Nie jestem robotem” i 

kliknij przycisk „Ustaw nowe hasło”. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wyświetli się strona Podsumowanie 

operacji 

z 



komunikatem o zmianie hasła. 

8. Zamknij okno przeglądarki. 

 

Logowanie do systemu UONET+ 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę www.sp1ustka.pl, kliknij 

w zakładkę „E-DZIENNIK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kliknij przycisk Zaloguj się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk 

„Zaloguj się”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania: 

1. Zapomniałem hasło. Co powinienem zrobić, aby uzyskać dostęp do systemu? 



Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj z odsyłacza „Przywróć dostęp” 
w celu utworzenia nowego hasła (konieczne jest wówczas przeprowadzenie podobnej procedury jak 
podczas pierwszego logowania do systemu). 

2. Mam dwoje dzieci, które chodzą do tej samej szkoły. Co zrobić, aby po zalogowaniu 
przeglądać dane każdego dziecka? 

Aby po zalogowaniu do systemu rodzic/ opiekun widział dane każdego dziecka, jego adres e-mail 
musi być wpisany w kartotece każdego dziecka. Adres ten nie może być taki sam jak adres dziecka. 
Dane rodzica do kartoteki ucznia wprowadza wychowawca klasy. W Witrynie ucznia i rodzica dziecko, 
którego dane chcemy oglądać, wybiera się za pomocą selektora „Uczeń”. 

3. Co rodzic powinien zrobić, aby przeglądać dane dziecka na telefonie komórkowym lub 
innym urządzeniu mobilnym? 

W systemie UONET+ rodzice mogą uzyskać dostęp do danych dotyczących ich dziecka (m. in.: ocen, 
frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, zadań domowych) z urządzenia mobilnego, 
po zainstalowaniu aplikacji Dzienniczek+. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji, konieczne jest 
zarejestrowanie urządzenia mobilnego w systemie UONET+. Rejestrację przeprowadza się na 
komputerze, po zalogowaniu do systemu UONET+. W Witrynie ucznia i rodzica, w bocznym menu 
należy wybrać pozycję „Dostęp mobilny”. Następnie na stronie „Dostęp mobilny” kliknąć przycisk 
„Zarejestruj urządzenie mobilne”. Wyświetli się strona zawierająca kod QR oraz PIN. Dane te należy 
wprowadzić podczas rejestracji urządzenia mobilnego w aplikacji Dzienniczek+. 

4. Zmienił się mój adres e-mail. Co zrobić, aby korzystać z tego adresu podczas logowania do 
systemu UONET+? 

Konieczne jest uaktualnienie danych rodzica w kartotece ucznia. Proszę skontaktować się 
z wychowawcą klasy i poprosić o zmianę tego adresu w kartotece dziecka. 

5.  Po zmianie adresu e-mail w bazie systemu UONET+ nie mogę zalogować się do aplikacji 
Dzienniczek+? 

Jeśli w bazie systemu UONET+ zostanie zmieniony Twój adres e-mail, to Twoje dotychczasowe konto 
zostanie usunięte z aplikacji Dzienniczek+. Aby nadal korzystać z aplikacji, musisz ponownie 
zarejestrować urządzenie. W tym celu odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie (pkt. 3). 

6. Nie mogę zalogować się do systemu UONET+, bo wyświetla się komunikat o przerwie 
technicznej. 

Komunikat taki może pojawiać się po aktualizacji systemu. Wówczas konieczne jest usunięcie 
z przeglądarki historii przeglądanych stron oraz plików cookies. 


