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Як увійти до системи UONET+?  - інструкція 
для учня та батьків 

Аби учень мав змогу увійти до системи UONET+, треба завести до системи його дані, у повному 
обсязі: ім'я і прізвище, PESEL, а також електронна адреса. 

Для того, щоб один з батьків учня мав змогу увійти також до системи, в обліковій картці учня мають 
бути вказані його дані, а саме: ім'я і прізвище, а також електронна адреса ( що не співпадає з 
адресою учня). 

Іноді система також вимагає і PESEL члена родини - це залежить від конфігурації системи. 

Дані учня та його батьків потрапляють до системи секретаря школи або класного керівника. 

Під час першого входу до системи кожен користувач мусить пройти процедуру створення (або 
активації) облікового запису, що пов'язано зі створенням паролю доступу до системи. 

Створення облікового запису під час першого входу до системи 

1. Запустіть інтернет - браузер, введіть адресу стартової сторінки системи і натисніть клавішу Enter. 

На головній сторінці системи батькам та учням показано школу і то є єдиною вірною адресою. 

2. На відкритій сторінці натисніть на кнопку Зареєструватися. 

 

Висвітиться сторінка входу до системи. 

3. У вікні входу натисніть посилання Відновлення доступу. 
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4. У вікні Відновлення доступу впишіть свою електронну пошту (той самий, який був раніше 
внесений до бази системи UONET+), натисніть Я не робот, а потім натисніть Надіслати 
повідомлення. 

 

Якщо після натискання опції Я не робот відкриється вікно перевірки, виконайте 
рекомендовані дії (наприклад, переписати код із зображення) та натисніть кнопку 
Перевірити. 
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Завдання до виконання можна змінити щляхом натискання на картинку . 

5. Прочитайте повідомлення, що відображається на сторінці Результат операції. 

 

6. Увійдіть до своєї електронної пошти, оберіть повідомлення, прочитайте його та натисніть на 
сторінку створення пароля. 

Якщо повідомлення немає у головній теці скриньки, перевірте інші теки. 

 

7. У вікні Активація облікового запису в полях Новий пароль та Повторити новий пароль введіть 
свій пароль з урахуванням вимог до нього. Натисніть Я не робот і потім перейдіть за посиланням 
Встановити новий пароль. 
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Якщо після натискання опції Я не робот відкриється вікно перевірки, виконайте 
рекомендовані дії та натисніть кнопку Перевірити. 

Відкриється сторінка Результат операції з повідомленням про зміну пароля. 

 

8. Закрийте вікно браузера. 

Вхід до системи UONET+ 

1. Запустіть веб-браузер і перейдіть на стартову сторінку системи UONET +. 

2. Натисніть кнопку Увійти 

3. У вікні входу введіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім натисніть кнопку Вхід. 
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Вас буде переспрямовано на вашу стартову сторінку, що містить повний набір інформації про вас. Зі 
стартової сторінки ви можете перейти на веб-сайт учнів і батьків, натиснувши кнопку Учень (Uczeń). 

 

Якщо ви - один з батьків кілької учнів, що навчаються у школах з такою самою системою і ваша 
адреса записана у облікових записах кожної дитини (як адреса одного з батьків), то з Веб-сайту 
учнів та батьків можна переглядати інформацію про кожну дитину. 

Приклад 

Один з батьків має троє дітей Ці діти відвідують школи з системою UONET+ за адресами: 

Дитина1 i Дитина2 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1 

Дитина3 – https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2 

Після входу в обліковий запис https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki1 і запустивши веб-сайт учнів 
і батьків, батьки отримають доступ до даних Дитини1 i Дитини2. Обрати дитину можна за 
допомогою селектора Учень. 
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Після входу в обліковий запис https://uonetplus.vulcan.net.pl/widliszki2 і запустивши веб-сайт учнів 
і батьків, батьки отримають доступ тільки до даних Дитини3. 

 

У разі, якщо ви забули пароль, тоді на сторінці входу до системи скористайтеся ще раз опцією 
Відновити доступ. 

 


