
Jak uzyskać dostęp do zintegrowanego systemu dla jednostek oświatowych miasta 

Lublina? 

Aby uzyskać dostęp do „dziennika elektronicznego” musisz posiadać działający adres e-mail. 

Jeżeli Twój adres e-mail został wprowadzony (np. z poziomu wychowawcy) do dziennika 

elektronicznego Twojej klasy, będziesz mógł sam utworzyć swoje konto i korzystać 

z dziennika. Nie ma możliwości założenia Twojego konta bez dostępu do Twojej skrzynki 

poczty elektronicznej, dlatego konto każdy użytkownik zakłada sobie sam. 

Potrzebujesz do tego komputera lub laptopa z dostępem do internetu. Podczas zakładania 

konta będziesz musiał mieć otwartą swoją pocztę elektroniczną. Zanim cokolwiek zrobisz 

chcę żebyś wiedział, że system sam nada Ci LOGIN składający się z trzech pierwszych liter 

Twojego imienia, czterech pierwszych liter Twojego nazwiska i dwóch cyfr (system sam 

pobierze te dane, gdyż w dzienniku Twój adres e-mail jest przypisany do Ciebie). Zapisz ten 

login, gdyż będziesz się nim posługiwał podczas logowania się do dziennika, gdy Twoje 

konto zostanie już utworzone. Podczas zakładania konta będziesz poproszony o wpisanie 

HASŁA dostępu, które sam sobie wymyślisz. Musi ono składać się co najmniej z 10 znaków, 

w tym 1 wielka litera, 1 cyfra i 1 znak specjalny. Takim HASŁEM może być np. 

Graniastosłup!1.  HASŁEM będziesz się posługiwał podczas logowania do dziennika, gdy 

już Twoje konto zostanie utworzone. 

Najlepiej jeśli rozpoczniesz od wejścia na stronę 

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/rejestr.aspx 

 

Tak wygląda strona główna LUBELSKIEGO PORTALU OŚWIATOWEGO. 

Na środku ekranu jest duży „kafel”. W prawym dolnym rogu tego kafla znajduje się przycisk 

„więcej>”. Po kliknięciu w ten przycisk otworzy się strona 

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/inline/4.aspx 

https://portal.edu.lublin.eu/jst/lublin/rejestr.aspx
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a na niej czterostronicowa instrukcja „Jak uzyskać dostęp do zintegrowanego systemu 

oświatowego?” Najpierw dokładnie zapoznaj się z tą instrukcją, potem postępuj zgodnie 

z nią. Nie bądź zdziwiony, że nie znajdziesz nigdzie przycisku „zakładanie konta”. Jeśli 

uważnie przeczytałeś czterostronicową instrukcję wiesz, że proces zakładania konta 

rozpoczynamy klikając w odsyłacz „Przywracanie dostępu do konta”. Odsyłacz 

„Przywracanie dostępu do konta” znajdziesz po kliknięciu na stronie głównej 

LUBELSKIEGO PORTALU OŚWIATOWEGO w umieszczony po prawej stronie u góry 

zielony kafelek z plusem (Dziennik elektroniczny). Punkt pierwszy instrukcji trochę różni się 

od tego, co napisałem. Możesz też otworzyć stronę 

https://logowanie.edu.lublin.eu/LoginPage.aspx 

 

Bądź przygotowany na to, że na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej zostanie wysłany link 

aktywacyjny, w który należy kliknąć. Dlatego Twoja poczta powinna być otwarta. 

Gdy już założysz konto, będziesz mógł korzystać z dziennika elektronicznego. Na stronie 

głównej LUBELSKIEGO PORTALU OŚWIATOWEGO należy kliknąć w umieszczony po 

prawej stronie u góry zielony kafelek z plusem (Dziennik elektroniczny). Można też otworzyć 

stronę https://logowanie.edu.lublin.eu/LoginPage.aspx  Zobaczysz wtedy znaną Ci już stronę 

logowania, z tym, że tym razem wpisujesz swój LOGIN oraz utworzone przez Ciebie 

HASŁO.  

Pracuj spokojnie i bez pośpiechu. Jeśli cos się nie uda, spróbuj jeszcze raz. 

 

Życzę powodzenia 

Jacek Kubiś 
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