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INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW 

O TWORZENIU KONT 

W ramach projektu Wrocławska Edukacja przewidziano, dla wszystkich uczniów, możliwość 
logowania się do portalu oświatowego www.edu.wroclaw.pl. Portal jest miejscem wymiany aktualności 
oraz informacji o ofercie szkół i placówek, a także udostępnienia usług elektronicznych dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli. Dla uczniów i ich rodziców po złożeniu wniosku o utworzenie konta oraz 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w szkole macierzystej utworzone zostaną 
konta na portalu oświatowym. Jednocześnie rodzice uczniów niepełnoletnich mogą wystąpić w szkole z 
wnioskiem o wydanie i personalizację elektronicznej karty identyfikacyjnej wraz ze zgodą na 
przetwarzanie ich danych osobowych. Karta ta będzie elektronicznym identyfikatorem w bibliotece 
szkolnej, a jej numer – jednym z możliwych loginów do ZSZWO. Karta jest opatrzona zdjęciem z 
nadrukowanym imieniem i nazwiskiem właściciela. Wydaną i spersonalizowaną Kartę Identyfikacyjną 
można doładować wg własnych potrzeb, np. zakodować w Biurze Obsługi Klienta bilet komunikacji 
miejskiej (http://www.urbancard.pl/pl/article/show/category,1,id,33-.html)  

 
Utworzone konto na portalu umożliwia dostęp do:  
- Elektronicznej rekrutacji,  

- Dziennika elektronicznego,  

- Platformy edukacyjnej oferującej dostęp do materiałów lekcyjnych,  

- Poczty elektronicznej,  

- Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego (możliwość rezerwacji książek on-line, korzystanie z innych, 
niż macierzysta bibliotek szkolnych). 
 
 
1. Jeśli dziecko posiada kartę URBANCARD, rodzic/opiekun prawny składa wnioski: 

 
WKR – wniosek o rejestrację numeru elektronicznej karty identyfikacyjnej 

WU – wniosek o utworzenie konta ucznia na portalu internetowym „Wrocławska Edukacja” 

WR – wniosek o utworzenie konta rodzica na portalu internetowym 

 

W tym przypadku zostają utworzone konta zarówno dla ucznia, jak i rodzica/opiekuna prawnego,                 

a posiadana przez ucznia karta URBANCARD, po jej zarejestrowaniu, otrzyma dodatkowe funkcjonalno-

ści – karta biblioteczna. Numer karty URBANCARD stanie się również jednym z możliwych loginów do 

portalu. 

 

2. Jeśli uczeń nie posiada karty URBANCARD, rodzic/opiekun prawny składa wnioski: 

 

WUK – wniosek o utworzenie konta ucznia  na portalu internetowym „Wrocławska edukacja” oraz  

wydanie i personalizację elektroniczne karty identyfikacyjnej karty 

WR - wniosek o utworzenie konta rodzica na portalu internetowym 

 

Wypełnienie tych wniosków skutkuje założeniem dziecku i rodzicowi konta na portalu oświatowym. 

Uczeń ponadto otrzymuje spersonalizowaną Kartę Identyfikacyjną, którą następnie może doładować 

według własnych potrzeb.   

 

3. Jeśli Rodzic nie jest zainteresowany otrzymaniem przez dziecko Karty Identyfikacyjnej,             

a jedynie założeniem dla siebie i dziecka konta w systemie składa wnioski: 

 

WU – wniosek o utworzenie konta dla ucznia 

WR – wniosek o utworzenie konta dla rodzica 

 

Decyzja taka skutkuje założeniem jedynie konta na portalu oświatowym.  

http://www.edu.wroclaw.pl/

