INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA
ELEKTRONICZNEGO MobiReg
Niniejsza instrukcja przybliży Państwu sposób, w jaki należy korzystać z dziennika elektronicznego MobiReg,
który obecnie jest wdrażany w naszej szkole. Jest 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 ze szkołą.
1. Najprostszym sposobem zalogowania się do dziennika elektronicznego jest wejście na stronę internetową
naszej szkoły znajdującej się pod adresem www.sp3sroda.edu.pl, a następnie kilknięcie na ikonę
dziennika, która znajduje się na stronie głównej, co spowoduje automatyczne przekierowanie na stronę
e-dziennika.
2. Innym

sposobem

zalogowania

się

do

e-dziennika

jest

wpisanie

adresu

internetowego,

www.mobireg.pl/sp3-sro (w pasku adresu, a nie w pasku wyszukiwania), pod którym znajduje się
dziennik elektroniczny, na innej przeglądarce niż (FIREFOX), pojawi się stosowny komunikat mówiący,
iż ta właśnie przeglądarka jest zalecana do prawidłowej obsługi, czyli korzystania z e-dziennika
elektronicznego.
3. Po otwarciu się strony e-dziennika w odpowiednich okienkach należy wpisać LOGIN i HASŁO, które
otrzymali Państwo od wychowawcy swojego dziecka.
4. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu pojawi się KOMUNIKAT BEZPIECZEŃSTWA. Zaleca
on uzupełnienie danych o aktualny adres e-mail, z którego korzystają Państwo, na co dzień. Umożliwi
to w przypadku, gdy zdarzy się zapomnieć lub zgubić Państwu HASŁO do e-dziennika, to używając
opcji: PRZYPOMNIJ HASŁO zostanie ono przesłane właśnie na podany adres e-mail.
5. Po kliknięciu zakładki USTAWIENIA DOSTĘPU wyświetli się strona, gdzie dane można uzupełnić,
czyli wpisać w odpowiednie komórki adres e-mail. Zwróćcie Państwo uwagę, że macie możliwość
zmiany swojego hasła. Każdą zmianę należy potwierdzić klikając: ZAPISZ ZMIANY.
6. Po wybraniu opcji PRZEJDŹ DALEJ pojawia się MENU GŁÓWNE. W tym menu możemy, wybierając
odpowiednie opcje, korzystać z pełnego spektrum aplikacji.
E-dziennik jest dla nas, nauczycieli, uczniów jak również dla Państwa nową formą, z której będziemy wspólnie
korzystać. Początki „nowego” mogą być trudne, mogą pojawić się różne, większe lub mniejsze problemy.
W tych sytuacjach prosimy o wyrozumiałość i kontakt ze szkołą.
Życzymy przyjemnego korzystania z e-dziennika.

