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Automatyczne scalenie kont Rodziców/ 

Opiekunów kilkorga dzieci 
Poniższa instrukcja opisuje zasadę scalenia istniejących kont Rodziców/Opiekunów w zintegrowanym 
systemie oświatowym w Lublinie. 

Jednorazowe scalenie kont zostanie przeprowadzone intencjonalnie, w dn. 2019.11.12 i będzie 
przeprowadzone dla kont Rodziców/ Opiekunów kilkorga dzieci wprowadzonych do systemu UONET+. 
Warunkiem scalenia wielu kont jest identyczny zapis na karcie Rodzina w polach imię, nazwisko oraz adres 
e-mail. 

Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka takiego konta oraz informacje ułatwiające logowanie do 
systemu po automatycznym scaleniu kont. 

Ilość kont Rodzica/Opiekuna kilkorga dzieci. 

W systemie projektowym konta mogą zostać scalone jedynie na podstawie unikalnego numeru 
identyfikującego daną osobę (w systemie nie można zachować unikalności imienia i nazwiska oraz adresu 
e-mail, którym mogą posługiwać się np. członkowie tej samej rodziny). Dla Rodziców/ Opiekunów taki 
unikalny identyfikator jest tworzony w systemie automatycznie. Numer ten ma następującą postać:  
V_LUBLIN_unikalny numer. 

Charakterystyka unikalnego numeru: 

 jest tworzony dla każdego nowego wpisu rodzica/ opiekuna na kartotece danego dziecka w danej 
placówce (tzn. jeżeli do każdego dziecka zostanie przypisany Rodzic, to taki Rodzic posiada tyle 
unikalnych numerów wygenerowanych automatycznie przez system, do ilu dzieci zostanie 
przypisany). 

 z każdym takim unikalnym identyfikatorem powiązany jest unikalny login 

 w momencie scalenia kont identyfikator ten będzie widoczny na karcie Rodzica/ Opiekuna dla 
pracownika sekretariatu szkoły oraz wychowawcy klasy dziecka.  

Którym loginem posłużyć się po scaleniu? 

Scalenie kont polega na tym, że do każdej osoby o tym samym imieniu i nazwisku oraz adresie e-mail 
zostanie przyporządkowany ten sam V_LUBLIN_unikalny numer. Od tego momentu będzie możliwe 
korzystanie na komputerze z jednego loginu, powiązanego z tym numerem, w celu uzyskania informacji o 
wszystkich dzieciach, z którymi powiązane jest to konto. 

Z którego konta skorzystać? 

Rodzic/ Opiekun, który w wiadomości związanej z odzyskaniem dostępu do systemu otrzymał informację 
o kilku loginach będzie mógł posłużyć się loginem o najniższym numerze dopisanym do Jego loginu.  
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PRZYKŁAD:  

Dla opiekuna Jan Kowalski, którego dane w UONET+ wpisane są u trójki uczniów w systemie utworzyły się 
konta dla trzech unikalnych kluczy V_LUBLIN_5, V_LUBLIN_7 i V_LUBLIN_9  (widoczne w systemie UONET+ 
w placówkach dzieci). Login każdego z tych kont zaczyna się od JANKOWA a każdy z nich ma 
przyporządkowany losowy numer, np: 

dla V_LUBLIN_5 -> JANKOWA98 

dla V_LUBLIN_7 -> JANKOWA21 

dla V_LUBLIN_9 -> JANKOWA46 

Jan Kowalski po scaleniu kont powinien posłużyć się loginem, który posiada najniższą wartość w porządku 
alfabetycznym spośród tych 3 loginów, czyli JANKOWA21. 

 

Instrukcja odzyskiwania informacji o dostępach pozostaje bez zmian. Po scaleniu kont, tylko jedno z ich 
będzie dawało możliwość dostępu do systemu, godnie z powyższym wyjaśnieniem. Logowanie 
pozostałymi kontami nie będzie możliwe z powodu braku powiązań z systemem UONET+.  


