INSTRUKCJA AKTYWACJI
DOSTĘPU MOBILNEGO DO E-DZIENNIKA
1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/gminakietrz/KietrzZS
lub wejdź na stronę www.lokietrz.pl i kliknij „zaloguj się do e-dziennika UONET+”

2. Wyświetli się powitalna strona systemu. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową. Dostęp mobilny aktywowany jest ze
strony startowej za pomocą przycisku „Uczeń”.

4. Wybieramy „Dostęp mobilny”

5. Aby zarejestrować urządzenie mobilne: telefon komórkowy, tablet itp. należy w danym
urządzeniu w czasie rejestracji mieć dostęp do Internetu (włączone Wi-Fi lub Dane
komórkowe)
6. W między czasie w telefonie komórkowym uruchamiamy aplikację „Sklep Play”,
i wyszukujemy w niej aplikację „Dzienniczek+”, którą należy pobrać i zainstalować
na swoim telefonie komórkowym (aplikacja jest bezpłatna).

7. W komputerze w zakładce „Dostęp mobilny” klikamy „Zarejestruj urządzenie mobilne”

8. Wyświetlą się dane potrzebne do rejestracji.
Uruchamiamy w telefonie aplikację Dzienniczek+, automatycznie uruchomi się skaner,
którym należy zeskanować kod z monitora komputera. Podczas skanowanie komórkę należy
trzymać w takiej odległości od ekranu komputera, aby uchwycić jednocześnie 3 czarne
kwadraciki znajdujące się w narożnikach kodu.

9. Po zeskanowaniu automatycznie wyskoczy polecenie wpisana PIN-u. Potrzeby PIN generuje
się automatycznie do każdego „czarnego kodu” i znajduje się bezpośrednio pod kodem, który
skanowaliśmy. Wpisujemy w telefonie odczytany PIN i klikamy „Dodaj”

10. Po weryfikacji uruchamiamy aplikację. Uruchomi się okienko powitalne,
a następnie aplikacja która zawiera komplet informacji dedykowanych
dla Ciebie.

11. Jeśli jesteś rodzicem kilku uczniów i Twój adres e-mail został wpisany w kartotece każdego
dziecka to możesz mieć dostęp do dziennika elektronicznego każdego dziecka.

12. Aby w aplikacji dodać kolejne dziecko należy kliknąć zakładkę „Ustawienia” , a następnie
„Dodaj konto”, ponownie uruchomi się skaner kodu QR i należy powtórzyć czynność
rejestracji jak przy pierwszym dziecku.

13. Abu uzyskać dostęp mobilny dla kolejnego dziecka należy za pomocą selektora „Uczeń”
wybrać kolejne dziecko. Następnie przejść do „Dostępu mobilnego” i „zarejestrować
urządzenie” w identyczny sposób jak opisano od punktu 7-go.

