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Witryna dla rodziców / ucznia 
 

Wstęp  
 

Witryna http://gimnazjum-krzyz.pl/dziennik została przygotowana specjalnie dla 

uczniów i ich rodziców. Umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów między nauczycielami  

a rodzicami oraz przeglądanie informacji o ocenach, frekwencji, uwagach i osiągnięciach, tematach 

lekcji oraz zadaniach czekających uczniów w przyszłości.  

 

Wszystkie zamieszczone na witrynie dane są zawsze aktualne, ponieważ pochodzą wprost  

ze szkolnego dziennika elektronicznego.  

 

Logowanie  
 

Dostęp do witryny jest możliwy jedynie po zalogowaniu, w trakcie którego od użytkownika 

wymagane jest podanie loginu i hasła. Login to zawsze adres e-mail. Hasło każdy użytkownik 

definiuje sam. Należy pamiętać, że używany jako login adres e-mail musi być zgodny z tym, 

który został podany w szkole i wpisany przez wychowawcę.  
 

Aby się zalogować po raz pierwszy, należy:  

 

1. Wpisać adres http://gimnazjum-krzyz.pl/dziennik w pasek adresu przeglądarki. Po 

otworzeniu strony:  

 
Kliknąć Zaloguj się  

 

2. Kliknąć „Przywracanie dostępu”  

3. Na stronie przywracanie dostępu należy podać swój adres email wpisany do bazy szkoły 

przez Wychowawcę oraz przepisać znaki z dwóch obrazków.  
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Jeżeli te operacje są poprawne należy kliknąć przycisk Wyślij wiadomość  

 

4. Na ekranie pojawi się komunikat informujący, że na wskazany adres email został wysłany 

link umożliwiający utworzenie hasła.  

5. Odbierz wiadomość i kliknij w link, który przekieruje Cię na stronę ustanowienia hasła. 

Ponownie przepisz znaki z obrazków i ustal hasło.  

 

Każde kolejne logowanie do systemu odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła.  

 

 

Zmiana hasła  
 

W przypadku gdy użytkownik nie pamięta hasła lub chce je zmienić, w oknie logowania 

należy kliknąć „Przywracanie dostępu”. Zostaniemy przeniesieni na stronę „Przywracania dostępu” 

gdzie należy podać swój adres email wpisany do bazy szkoły przez Wychowawcę oraz przepisać 

znaki z dwóch obrazków. Jeżeli te operacje są poprawne należy kliknąć przycisk Wyślij wiadomość  

Na podany adres e-mail zostanie przysłany link umożliwiający zmianę hasła. Po zaakceptowaniu 

nowego hasła należy ponownie wejść na stronę http://gimnazjum-krzyz.pl/dziennik i podać adres  

e-mail oraz nowe hasło, a następnie zalogować się do Witryny.  

 

Problemy  
 

W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z administratorem pod adresem: 

bartek@klinikkomp.pl 
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