
Deklaracja chęci korzystania z e-dziennika. 

Nazwisko i imię, ucznia  ........................................................................................................................  

 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna ucznia  ............................................................................................  

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

                      

proszę wypełnić czytelnie i zwrócić uwagę na zapis znaków: L, I, 1, J oraz U, V 

 

Numer telefonu do kontaktu:  

 

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna ucznia  ............................................................................................  

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

                      

proszę wypełnić czytelnie i zwrócić uwagę na zapis znaków: L, I, 1, J oraz U, V 

 „Witryna https://uonetplus.vulcan.net.pl/szprotawa/" umożliwia przeglądanie informacji ze szkolnego dziennika. Uczeń otrzyma 

swoje konto. Dostęp do informacji ma tylko zalogowana osoba - zna login, którym jest podany adres e-mail i zna hasło - tajne, 

utworzone samodzielnie. 

 Zobowiązujemy rodziców do nieudostępniania swojego hasła dzieciom. Zalogowana osoba może przeglądać informacje 

dotyczące tylko i wyłącznie ucznia, któremu w systemie przypisano podany adres poczty elektronicznej. 

 

  ...........................................................................  

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

 

 
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach 

 
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.vulcan.net.pl/szprotawa/ Wyświetli się 

powitalna strona systemu. Link znajdziesz również na stronie www.spwiechlice.pl 

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. 

8. Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc. 

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/spwiechlice 

         

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


Informuję, że: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica/słuchacza/ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 

K. Makuszyńskiego z siedzibą Wiechlicach  tel: 68 376 75 53, e-mail: szkolawiechlice2@wp.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego możliwy jest 

pod adresem email: iod@cuw-szprotawa.pl 

 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o 

ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – 

Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z 

dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, korzystania z E-dziennika. 

 

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym 

Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze. 

 

5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania/zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

6.  Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w.  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

……………………………………. 

(podpis)   

mailto:szkolawiechlice2@wp.pl

