Witamy Państwa.
W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego
MobiReg, który jest obecnie w naszej szkole wdrażany. Na wstępie prosimy Państwa o wyrozumiałość. Jest
to dla nas wszystkich nowe doświadczenie. Dziennik elektroniczny to nowoczesny sposób komunikowania
się szkoły z Państwem, to właśnie Państwo korzystając z Internetu na bieżąco mogą kontrolować postępy
w nauce swoich dzieci, ich frekwencję oraz zawsze w czasie rzeczywistym korespondować z wychowawcą,
dyrektorem i nauczycielem.
Na początku proszę zwrócić uwagę, że zalecaną
przeglądarką do prawidłowej obsługi, czyli
korzystania z dziennika elektronicznego jest
FIREFOX. Jeżeli Państwo używają innej
przeglądarki na co dzień do pracy w Internecie to
po wpisaniu adresu internetowego pod którym
znajduje
się
dziennik
elektroniczny,
tj.: https://mobireg.pl/sp-rab/ na innej przeglądarce
niż zalecana pojawi się stosowny komunikat. Jak
widać na komunikacie mają Państwo od razu link
za pomocą którego za darmo można pobrać
i zainstalować odpowiednią przeglądarkę internetową.

Jeżeli Państwo używają przeglądarki FIREFOX, to po wpisaniu
prawidłowego adresu do dziennika pojawi się od razu strona do
logowania. W odpowiednich okienkach należy wpisać LOGIN
i HASŁO, które otrzymali Państwo od wychowawcy swojego
dziecka.

Gdyby zdarzyło się błędnie wpisać dane do logowania,
system o tym poinformuje w stosownym komunikacie.
System komputerowy przy pierwszym logowaniu
zapyta, czy ma zapamiętać wpisane hasło. Polecamy
zabronić zapamiętywanie loginów i haseł, gdyż
logicznym jest, że wtedy każda, nawet niepowołana
osoba, podczas Państwa nieobecności będzie mogła
zalogować się na konto i obserwować chociażby
Państwa korespondencję.

Po pierwszym poprawnym zalogowaniu pojawi się
KOMUNIKAT BEZPIECZEŃSTWA. Zaleca on uzupełnienia
danych o aktualny adres e-mail, z którego korzystają Państwo na
co dzień. Umożliwi to:
1. W przypadku, gdy zdarzy się zapomnieć lub zgubić
Państwu HASŁO do dziennika, to używając opcji:
PRZYPOMNIJ HASŁO zostanie ono przesłane właśnie
na podany adres e-mail.
2. Poza tym wpisanie adresu e-mail pozwoli na prowadzenie
wszelkiej korespondencji bezpośrednio z aplikacji
dziennika.

Zatem po kliknięciu zakładki
USTAWIENIA
DOSTĘPU
wyświetli się strona, gdzie dane
można uzupełnić, czyli wpisać
w odpowiednie komórki adres
e-mail. Macie Państwo tutaj
również możliwość zmiany
swojego hasła. W tym miejscu
należy zwrócić uwagę na fakt,
że nasze nowe hasło musi
odpowiadać
wymaganiom
GIODO tj. musi zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, cyfrę lub znak specjalny
a całość musi mieć więcej niż 8 znaków. Jeżeli wymagania te zostaną spełnione pole kontrolne zmieni kolor
na zielony tak jak na screenie obok. Każdą zmianę należy potwierdzić klikając: ZMIEŃ HASŁO lub
ZAPISZ ZMIANY.
Po wybraniu opcji PRZEJDŹ DALEJ pojawia się MENU GŁÓWNE. Od tego momentu praca
z dziennikiem jest bardzo intuicyjna a jego wygląd będzie zależał od wykupionych pakietów, które
przedstawiliśmy Państwu na spotkaniu ogólnym.
Prosimy pamiętać, że bezpieczeństwo danych zawartych w dzienniku w dużej mierze zależy od jego
użytkowników. Zapamiętywanie haseł w przeglądarce, udostępnianie haseł osobom trzecim, czy
zaniechanie korzystania z opcji wyloguj kończąc pracę z dziennikiem może ułatwić dostęp do
dziennika osobom niepowołanym.
Myślimy, że korzystanie z zasobów Dziennika Internetowego będzie dla Państwa samą przyjemnością
i przyczyni się w efekcie do jeszcze lepszych wyników w nauce osiąganych przez Państwa dzieci a naszych
uczniów, czego Państwu i sobie życzymy.
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Administratorzy dziennika:
Aneta Kurek, klasy I – III
Adam Niżnik, klasy IV – V
https://get.adobe.com/pl/reader/
https://www.mozilla.org/pl/firefox/new/

