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DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

 

 

 

ŁĄCZENIE KONT 

 

 

Jeśli masz dwójkę (lub więcej) dzieci chodzących do szkoły (lub różnych szkół), w których pracuje 

się na e-dzienniku firmy Librus (np. jedno dziecko w SPTE, a drugie w GTE), to wystarczy, że za-

logujesz się do jednego z dzienników, czyli na jedno konto (nazwijmy go głównym), aby jednocze-

śnie widzieć postępy w nauce obu swoich pociech – zakładam, że masz mocne nerwy :-). 

 

 

W tym celu musisz do konta głównego przyłączyć konto(a), które posiadasz w innym e-

dzienniku(ach) Librus. Robisz to następująco: 

 

1. Logujesz się do konta głównego (obojętnie, czy za pomocą loginu czy tzw. aliasu): 

 

 

2. Naciskasz kolejno przyciski: Ustawienia (u góry ekranu), a potem Konfiguracja (zaraz pod nim): 
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3. Otworzy się nowa strona, przechodzisz na sam dół, zobaczysz sekcję Łączenie kont (na razie 

pustą): 

 

 

4. Teraz wpisz jakąś nazwę dla konta głównego i naciśnij przycisk Zapisz – wyświetli się komuni-

kat Pomyślnie zmieniono nazwę konta. 

 

5. Następnie naciśnij przycisk Dodaj – pojawi się okienko zatytułowane Dodawanie nowego łączo-

nego konta, w którym musisz wypełnić cztery pola: 

 Aktualne hasło – tu wpisujesz hasło do konta głównego, czyli tego, na którym jesteś aktualnie 

zalogowany; 

 Nazwa konta – tu wpisujesz dowolną nazwę dla konta dołączanego; 

 Login konta – tu wpisujesz login rodzica (7 cyfr) konta dołączanego; uwaga: to nie może być 

alias konta dołączanego! 

 Hasło łączonego konta – tu wpisujesz hasło, którego używasz do wejścia na to dołączane 

konto; 

 w końcu naciskasz kolejny przycisk Dodaj – wyświetli się komunikat Prawidłowo połączono 

konta. 
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6. Odtąd – po zalogowaniu do konta głównego – w górnej części strony będziesz miał dwa konta 

(lub więcej) do wyboru, które przełączasz klikając w odpowiednią nazwę: 

 

 

7. A potem korzystasz już z dobrodziejstw e-dziennika... 

 


