AKTYWACJA KONTA
lub

ZMIANA HASŁA
e-Dziennik PSP nr 7 w Strzelcach Op.
Instrukcja zakłada, że przekazali Państwo do szkoły
wypełniony i podpisany formularz dostępu do eSzkoły
(otrzymany na wywiadówce lub pobrany z sekretariatu)

1. Wchodzimy na stronę:
uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminastrzelceopolskie/StrzelceOpolskieSP7

2. Wybieramy opcję „Logowanie standardowe” i klikamy „Zaloguj się”

Logowanie

3. Wybieramy „Przywracanie dostępu do konta”

Przywracanie dostępu
do konta

4. Przepisujemy słowo z obrazka, wprowadzamy swój e-mail lub PESEL
(podany uprzednio do sekretariatu na karcie zgłoszenia)
i naciskamy „wyślij wiadomość”

Słowo z obrazka

e-mail

Po wpisaniu słowa z obrazka
i poprawnego adresu e-mail
klikamy wyślij wiadomość

Czasem system poprosi o zaznaczenie opcji „Nie jestem robotem”

Zaznaczamy

Zaznaczamy i naciskamy „wyślij wiadomość”.
5. Otwieramy swoją „skrzynkę pocztową”.
Na podany adres otrzymali Państwo e-mail
„Opolska e-Szkoła – aktywacja konta/przypomnienie hasła”
Jeżeli nie widzą Państwo takiej wiadomości – proszę sprawdzić foldery
SPAM lub INNE na swoim koncie!
Otwieramy wiadomość:

Login przepisujemy
lub zapamiętujemy

Klikamy w link
aktywacyjny

Login – przepisujemy lub zapamiętujemy!
Będzie potrzebny do zalogowania w dzienniku elektronicznym!

6. Klikamy w „link aktywacyjny” i zostaniemy przeniesieni na nową stronę.
Z „poczty” można się już wylogować.

7. Przepisujemy słowo z obrazka i dwukrotnie wprowadzamy swoje hasło.
Dla bezpieczeństwa systemu hasło powinno być co najmniej 8 znakowe
i zawierać duże/małe litery oraz cyfry.

Słowo z obrazka

Wprowadzamy hasło

Po wpisaniu słowa z obrazka
i hasła klikamy
„ustaw nowe hasło”

Czasem zamiast przepisywania kodu system poprosi o zaznaczenie opcji
„Nie jestem robotem”
Zaznaczamy

8. Wchodzimy na stronę:
uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminastrzelceopolskie/StrzelceOpolskieSP7

9. Wybieramy opcję „Logowanie standardowe”
10. Podajemy wymagane dane:
nazwę użytkownika - otrzymaną w e-mailu
hasło – podane podczas powyższej procedury

Nazwa użytkownika

hasło

Od tej pory możemy się logować do systemu podając tylko nazwę
użytkownika i hasło.
Uwaga!
Ze względów bezpieczeństwa Państwa hasło wygaśnie za 30 dni.
Pojawi się wtedy komunikat: Nazwa użytkownika lub hasło
są niepoprawne albo hasło do konta wygasło.
Powyższą procedurę trzeba będzie przeprowadzić ponownie!

