
Wniosek 

o utworzenie konta i dostęp dla rodzica w portalu „Opolska eSzkoła” z aplikacją Dzienniczek 

Elektroniczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie. 

 

Nazwisko i imię ucznia ……………………………………………………………Klasa…………… 
 

Nazwisko i imię rodzica / opiekuna ucznia …………………………………………………………… 

PESEL  rodzica / opiekuna ……………………………………… 

   Pokrewieństwo lub status prawny 

Adres poczty elektronicznej e-mail (login e-dziennika)  

                                   

proszę wypełnić „drukowanymi znakami”, jeżeli wpisujemy „zero” – proszę wpisać Ø, proszę także zwrócić uwagę na zapis: L, I, 1, J oraz U, V 

  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. w celu utworzenia i prowadzenia konta rodzicielskiego w  portalu „Opolska Szkoła”. 

 

 

......................................................................... ........................................................................ 
 (miejscowość,  data) (podpis rodzica / opiekuna ucznia) 

Dzienniczek elektroniczny umożliwia tylko przeglądanie informacji ze szkolnego dziennika. Dostęp do informacji ma tylko 

zalogowana osoba, która zna login, podany na adres e-mail i tajne hasło, utworzone samodzielnie. Zalogowana osoba może 

przeglądać informacje dotyczące wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano dane konto rodzicielskie.  

 

 
Co należy zrobić, aby mieć możliwość korzystania z e-dziennika w domu?  

 

Oświadczenie i hasło - tylko raz na początku należy: 

1. Dostarczyć do szkoły oświadczenie z adresem e-mail i PESEL. Oświadczenie 

dostępne jest na szkolnej stronie szkolnej www.lonamyslow.pl lub w sekretariacie. 

Oświadczenie musi być dostarczone osobiście, potwierdzone podpisem i 

zweryfikowane dokumentem tożsamości. 

2. Aktywacja konta w portalu „Opolska eSzkoła”. Przy pierwszym logowaniu na 

stronie 

http://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatnamyslowski/namyslowlo1należy 

wybrać przypomnienie hasła i użyć w tym celu numeru PESEL. Następnie odebrać 

wiadomość aktywacyjną od administratora wraz loginem w podanej poczcie e-mail. 

Wszelkie dziania potwierdzamy tekstem z obrazka. 

3. Wprowadzić do systemu swoje tajne hasło. Po kliknięciu na link pojawi się 

formularz, do którego wpisujemy swoje tajne hasło. Hasło musi spełniać kilka reguł. 

Musi mieć co najmniej 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne 

(!@#$%*). Hasło zachowuje ważność przez 30 dni. 

  

Przeglądanie e-dziennika 

1. Otworzyć przeglądarkę internetową; IE lub Firefox 

2. Na pasku adresu dowolnej wpisać 

http://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatnamyslowski/namyslowlo1 
3. Kliknąć w przycisk Logowanie 

4. Na formularzu wpisać swój login (otrzymany w e-mail) i ustalone hasło 

5. Przejść do menu Blok Wirtualnej Szkoły, a  następnie wybrać Aplikacje bloku 

6. Ostatecznie wybieramy Aplikacja Dzienniczek Elektroniczny, szkołę dziecka i 

uruchamiamy. 

7. Istniej możliwość powiadomienia rodzica o nowych wpisach w dzienniku za pomocą 

wiadomości e-mail lub poprzez odpłatną wiadomość sms. Usługa ta jest prowadzona 

w sposób niezależny i nie podlega działaniom szkoły. 

 

Bezpieczeństwo 

1. Każda zamiana w e-dzienniku jest rejestrowana – wiadomo kto, co i o której godzinie zmienił. 

2. Każdy zapis dokonany przez nauczyciela jest natychmiast dostępny na stronie. 

3. Rodzice mogą tylko przeglądać wpisy dokonane przez nauczycieli. 

4. Rodzice mogą wysyłać komunikaty nauczycielom. 

5. Witryna umożliwia przeglądanie informacje tylko o swoim dziecku! 

6. Rodzice mogą przeglądać dane swojego dziecka. Nie można zobaczyć danych innych osób! 

7. Rodzice mogą zmieniać dowolnie hasło dostępu opisaną wcześniej procedurą. 

 

           

 


