
Jak zalogować się 
do systemu 
UONET+?  

 
Instrukcja dla rodzica i 

ucznia 



 
 

ZAKŁADANIE KONTA PODCZAS 
PIERWSZEGO LOGOWANIA DO 

SYSTEMU 
 

1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych, 

wprowadź adres strony startowej witryny 

systemu: 

 

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

 

naciśnij klawisz ENTER.   

 

 



 
 
2.   Na wyświetlonej stronie kliknij przycisk  
 ZALOGUJ SIĘ.  

 

 

 Wyświetli się strona logowania do systemu.  



 
 3.   W oknie logowania kliknij odnośnik  

  ZAŁÓŻ KONTO.  



4.   W oknie TWORZENIE KONTA wpisz swój 
adres e-mail (ten sam, który został wcześniej 
podany wychowawcom i wprowadzony przez 
nich do bazy systemu ), zaznacz opcję NIE 
JESTEM ROBOTEM, a następnie kliknij przycisk  
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.  





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.  



6. Zaloguj się do swojej poczty elektronicznej, 
odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij 
odnośnik do strony, na której będziesz mógł 
wprowadzić swoje hasło.  

 

Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze 

skrzynki odbiorczej, przejrzyj inne jej foldery.  





7. 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.  

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem 

rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj 

polecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.  





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 startową systemu UONET+.  

2.  Kliknij przycisk ZALOGUJ SIĘ. 

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





 
Zostaniesz przekierowany na swoją stronę 
startową, która zawiera komplet informacji 
dedykowanych dla Ciebie. Ze strony startowej 
możesz przejść do Witryny ucznia i rodzica 
klikając przycisk UCZEŃ.  





Jeśli jesteś rodzicem kilku uczniów 

uczęszczających do szkół, które obsługiwane są 

przez tą samą lokalizację systemu, i Twój adres 

e-mail został wpisany w kartotece każdego 

dziecka (jako adres rodzica), to z poziomu 

WITRYNY UCZNIA I RODZICA możesz przeglądać 

informacje dotyczące każdego dziecka.  



PRZYKŁAD: 

Rodzic ma troje dzieci. Dzieci te uczęszczają do 

szkół obsługiwanych przez system UONET+ o 

następujących adresach:  

 

Dziecko1 i Dziecko2 

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

 

Dziecko3 

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

 



  Po zalogowaniu się do lokalizacji 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/kozienice i 
uruchomieniu WITRYNY UCZNIA I RODZICA 
rodzic będzie miał dostęp do danych Dziecka1  
i Dziecka2.  
 
Wyboru dziecka dokonuje się za 
pomocą selektora UCZEŃ.  
 





Po zalogowaniu się do lokalizacji 
https://uonetplus.vulcan.net.pl/gmina kozienice  
i uruchomieniu WITRYNY UCZNIA I RODZICA 
rodzic będzie miał dostęp tylko do danych 
Dziecka3.  



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 

zakładania konta).  


