Szanowni Państwo od września każdy Rodzic powinien korzystać z dziennika elektronicznego.

1. INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA PO RAZ PIERWSZY
https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/inline/4.aspx

2. DOSTĘP MOBILNY DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/inline/6.aspx

3. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA PRZEDSZKOLA – OPŁATY, OBECNOŚCI

Szanowni Państwo, na witrynie Dziennik UONET+ powstała nowa zakładka Uczeń Nowość, która służy
do zgłaszania nieobecności jak również do sprawdzania wysokości opłat związanych z pobytem dziecka
w przedszkolu.

Po wybraniu zakładki Uczeń NOWOŚĆ zostaniemy przekierowani do zakładki w której możemy zgłosić
nieobecność dziecka w przedszkolu jak również sprawdzić wysokość opłat.

Aby sprawdzić wysokość opłat za przedszkole należy wejść w OPŁATY, rozwinąć informację –okres
obowiązywania umowy ( mały niebieski trójkącik w prawym górnym rogu ).

Rozwinie nam się informacja o okresie obowiązywania aktualnej umowy, należy kliknąć w ten okres (nie
pomijamy tego etapu).
Przy każdym kolejnym logowaniu należy pamiętać o kliknięciu w OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
jest to sygnał do przepływu informacji z księgowości do Państwa dziennika, tak aby mogli Państwo
widzieć wszystkie dokonane wpłaty.

Następnie pojawi nam się informacja o płatnościach w rozbiciu na miesiąc, pobyt i wyżywienie.
Jest to informacja ogólna i dotyczy naliczeń za dany miesiąc.

Aby poprawnie odczytać opłaty należy w kolejnym kroku przejść do zakładki PŁATNOŚCI, gdzie
będzie informacja o indywidualnym numerze konta oraz aktualnej kwocie do zapłaty z uwzględnieniem
nadpłat i niedopłat. Ujemna kwota w kolumnie kwota do zapłaty oznacza nadpłatę na koncie dziecka,
natomiast kwota bez żadnych symboli jest to kwota do zapłaty.

W związku z opracowaniem i wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, od stycznia
płatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonujemy wyłącznie na indywidualny numer konta
bankowego przypisany do każdego dziecka. W tytule przelewu należy umieścić: imię, nazwisko i grupę
dziecka. Jeżeli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo nie należy dokonywać łącznych wpłat. Każde dziecko
uczęszczające do przedszkola ma swój indywidualny numer konta.
Proszę o sprawdzenie czy pojawił się u Państwa numer konta i kwota do zapłaty. W przypadku kwoty
wynoszącej
0,00zł,
proszę
o
kontakt
z
pracownikiem
sekretariatu
przedszkola
izabela.jagiellokostyla@zs12lublin.eu lub kontakt telefoniczny 81 466-46-10 wew. 727 celem weryfikacji
informacji .
Najczęściej problem z logowaniem do dziennika wynika ze zdublowanych adresów, adres e-mail rodzica zostaje
powtórzony w danych ucznia. E-mail ucznia i e-mail rodziców - to muszą być 3 różne adresy. Nie należy również
logować się danymi dziecka tylko przypisanym do Państwa loginem uzyskanym podczas zakładania
konta. Możliwe jest edytowanie danych tylko przez pracownika sekretariatu przedszkola. W przypadku gdy
do naszej placówki uczęszcza dwoje lub więcej dzieci istnieje możliwość scalenia kont, tak aby w jednym
dzienniku były widoczne wszystkie dzieci. Scalania konta dokonuje tylko pracownik sekretariatu.
Zaleca się korzystanie z witryny na komputerze, gdyż w aplikacji mobilnej nie widnieje kwota do zapłaty.

Raport z opłaty za miesiąc marzec zostanie umieszczone w witrynie oraz na tablicy ogłoszeń do
05.04.2021r., natomiast płatności należy dokonać do 10.04.2021r.
Rodzice wyszukują swoje dziecko w raporcie po roku urodzenia i 8 ostatnich cyfrach indywidualnego
rachunku bankowego.
Proszę o przestrzeganie terminu płatności i uregulowanie wszystkich zaległości.
Problemy z funkcjonowaniem dziennika UONET+ proszę zgłaszać na adres e-mail: edu.pomoc@lublin.eu

