
 
 

Instrukcja do modułu Zarządzanie Platformą Vulcan 
dla użytkowników z rolą DYREKTOR  

 

W Portalu oświatowym wdrożonym w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych 

miasta Lublin”  znajduje się zarówno wyszukiwarka jednostek oświatowych oraz baza instytucji oświaty.  

I. Wprowadzenie i aktualizacja danych o placówce oświatowej 

Każdy użytkownik posiadający przypisaną rolę DYREKTOR ma możliwość wprowadzania zmian w informacjach o placówce oświatowej do której  
ma dostęp.  Aby dostać się do panelu zarządzania platformą, celem wprowadzenia zmian w opisie jednostek, należy skorzystać z adresu: 

https://cs.edu.lublin.eu/lublin 

Po zalogowaniu należy odpowiednio kliknąć: Rejestr jednostek, następnie Oświatowe prowadzone przez JST. Następnie w rozwijanej liście wybrać 

jednostkę.  

Wszelkie dalsze zmiany dokonywane są na dwóch zakładkach: dane podstawowe oraz jednostki składowe. Celem wprowadzenia zmian należy kliknąć przycisk 

zmień, znajdujący się w odpowiedniej rubryce (np. dane adresowe, dane kontaktowe itp.) 

UWAGA.  Wprowadzając wszelkie zmiany, należy zachować szczególną ostrożność. Wprowadzane/ poprawiane dane, muszą być zgodne z prawdą i stanem 
rzeczywistym. Nie ma możliwości zmian danych podstawowych, w tym skrótu. Blokada ta ma na celu zachowanie spójności całego systemu.  
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II. Nadawanie uprawnień dla użytkowników w placówce oświatowej 

 

Panel zarządzania platformą pozwala również na nadawanie niektórych uprawnień dla użytkowników. 

Rola Dyrektor daje możliwość nadania ról podległym pracownikom:  

+ Administrator Uonet    (do aplikacji UONET+) 

+ Członek komisji rekrutacyjnej  (do aplikacji Nabory Vulcan) 

+ Przewodniczący komisji rekrutacyjnej   (do aplikacji Nabory Vulcan) 

Pracownicy w jednostce posiadają rolę Pracownik.  Rola ta jest automatycznie nadawaną rolą pochodzącą z kadr. Pozwala na zobaczenie pracownika  

w rejestrze, i daje możliwość wykonywania dalszych operacji na użytkowniku.  

Rola nauczyciel pochodzi z aplikacji Uonet+ (dziennik elektroniczny), jest ona konieczna do działania aplikacji odpowiedzialnej za Awans zawodowy.  

 

Uwaga!  Ponieważ wszystkie dane o pracownikach synchronizowane są z aplikacją Kadry Vulcan,  konieczne jest, aby w aplikacji Kadry Vulcan   

(w danych pracownika),  wpisany był przy każdym pracowniku  służbowy adres e-mail (adres z domeny  LUBLIN.EU  np. jan.nowak@sp1.lublin.eu) 

>>  Jeśli jednostka tego dotychczas nie wykonała – należy te prace niezwłocznie wykonać w aplikacji Kadry Vulcan. 

 

 



 
 

 

 


