Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Opolskiej eSzkoły i systemu dziennika
elektronicznego UONET+?
Aby użytkownik w roli rodzic, uczeń mógł zalogować się do systemu Opolskiej eSzkoły muszą być
spełnione następujące warunki:
1. Użytkownik w roli rodzic, uczeń musi wychowawcy klasy zgłosić chęć korzystania z

systemu.

W przypadku rodzica, należy dostarczyć wychowawcy Formularz rejestracyjny (dostęp na stronie
szkoły www.ckziu.nysa.pl);
2. Użytkownik musi zostać zarejestrowany w bazie systemu. W szczególności musi być wprowadzony
do bazy jego adres e-mail i numer PESEL. W przypadku uczniów i ich rodziców, użytkowników
w bazie rejestruje wychowawca oddziału.
Jeśli spełnione są te dwa warunki, to użytkownik może zalogować się do systemu Opolskiej eSzkoły
za pomocą indywidualnego konta. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze konta, może je założyć podczas
pierwszego logowania do systemu. Przed założeniem konta należy zapoznać się z Zasadami
bezpiecznego

użytkowania

portalu

Opolska

eSzkoła

(dostęp

na

stronie

szkoły

www.ckziu.nysa.pl).

Zakładanie konta
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i wejdź na stronę logowania do systemu Opolskiej
eSzkoły: https://www.eszkola.opolskie.pl lub bezpośrednio na stronę logowania do dziennika
elektronicznego UONET+: https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatnyski.
2. Kliknij odnośnik Logowanie standa rdowe / Zaloguj się.

3. W kolejnym oknie kliknij odnośnik Pr zywracanie dostępu do konta .

4. W oknie Pr zywracanie dostępu do konta wpisz swój adres e-mail lub numer PESEL,
zaznacz opcję Nie jest em robotem , a następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość .
Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robot em rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj zalecane
czynności (np. wskaż odpowiednie obrazki) i kliknij przycisk Zweryfikuj.
UWAGA! Należy wprowadzić ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy
systemu – przez wychowawcę lub w przypadku rodziców i uczniów, którzy byli już zarejestrowani
w systemie Opolskiej eSzkoły (w gimnazjum, w innej szkole ponadgimnazjalnej) należy wychowawcy
podać ten sam adres e-mail, który był używany w poprzedniej szkole.

5. Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie.

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

6. W oknie Pr zywracanie hasła u żytkownika w polach Nowe hasło oraz Powtór z nowe
hasło wprowadź swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Zaznacz opcję
Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe has ło.

Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, jak poprzednio wykonaj
zalecane czynności i kliknij przycisk Zweryfikuj.
Wyświetli się strona z komunikatem o zmianie hasła. Zostałeś zarejestrowany w bazie systemu
Opolskiej eSzkoły.
Klikając odnośnik Powrót do strony głównej zostaniesz przekierowany na stronę główną systemu
Opolskiej eSzkoły, gdzie masz dostęp do tych aplikacji, które przeznaczone są dla rodzica i ucznia,
w szczególności do aplikacji Dziennic zek elektronic zny i Elektroniczny zes zyt kontakt ów . Stąd
zostaniesz przekierowany do systemu dziennika elektronicznego UONET+.

Chcąc korzystać wyłącznie z systemu dziennika elektronicznego UONET+ możesz skorzystać
ze strony logowania https://uonetplus.eszkola.opolskie.pl/powiatnyski.
Jeśli korzystasz ze strony logowania bezpośrednio do systemu dziennika elektronicznego UONET+,
zostaniesz przekierowany na swoją stronę startową, która zawiera komplet informacji dedykowanych dla
Ciebie.

Będąc rodzicem lub uczniem, możesz uruchomić moduł Uczeń.

