
Czym jest rozwiązanie LIBRUS Synergia?

Jest to innowacyjne rozwiązanie, które 
pozwala Rodzicom na kontrolę ocen 

oraz frekwencji Uczniów, jednak zakres 
zapewnionych funkcji, znacznie 

wykracza poza te oferowane przez 
popularne systemy typu dziennik 

elektroniczny.



Jak skorzystać z LIBRUS Synergia?

Krok 1:
Przejdź na stronę 
www.synergia.librus.pl/loguj
i korzystając z dostarczonego przez 
Administratora loginu i hasła zaloguj się 
do rozwiązania.

http://www.synergia.librus.pl/loguj








Krok 2:
Po zalogowaniu system poprosi Cię o zmianę hasła.
Hasło wygenerowane przez system Synergia jest trudne 
do zapamiętania, dlatego zmieniamy hasło na prostsze ☺



Krok 3:
System Synergia poprosi Cię o wpisanie adresu e-mail 
oraz swojego imienia i nazwiska.

Wpisanie adresu email jest stanowczo zalecane!
Jeśli adres email nie zostanie uzupełniony, to 
w przypadku zapomnienia czy zgubienia hasła, nie 
będzie możliwe jego odzyskanie. Zaistnieje wtedy 
potrzeba osobistej wizyty w szkole i odebrania 
nowego hasła.
Imię i nazwisko będzie niezbędne przy komunikacji 
z nauczycielami za pomocą wiadomości systemowych.



e-mail

imię i nazwisko



Po zalogowaniu mamy dostęp do prostego  i intuicyjnego 
w obsłudze, całodobowy dostępu do informacji 

o swoim dziecku.





Korzyści jakie zapewnia 
LIBRUS Synergia



W rozwiązaniu LIBRUS Synergia Rodzic i Uczeń mogą korzystać 
ze specjalnie przygotowanych modułów:

WIADOMOŚCI
Moduł pozwala na szybką, bezpieczną i co najważniejsze 
dwukierunkową komunikację na linii dom-szkoła. Dbając o komfort 
naszych Użytkowników, informację o każdej nowej wiadomości oraz 
ich liczbie zamieściliśmy na stronie głównej 
rozwiązania LIBRUS Synergia. Istnieje również możliwość 
skonfigurowania modułu, aby powiadamiał Rodzica o nowej 
wiadomości za pomocą maila wysyłanego na podany wcześniej 
adres.



OGŁOSZENIA
W module Ogłoszenia Rodzice znajdą wszystkie 
najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły. Dyrekcja 
oraz Nauczyciele wykorzystują ogłoszenia do informowania 
m.in. o planowanych wycieczkach, apelach czy zebraniach. 
Informację o opublikowaniu nowego ogłoszenia oraz liczbę 
nieprzeczytanych ogłoszeń Rodzice znajdą na stronie 
głównej rozwiązania LIBRUS Synergia.





PLIKI SZKOŁY
Moduł umożliwia szkole udostępnianie Rodzicom i Uczniom 
ważnych plików, np. statutu, przedmiotowych zasad 
oceniania, dostosowań wymagań itp. usprawniając tym 
samym przepływ informacji na linii szkoła–dom.



UWAGI
Za pomocą modułu Uwagi Nauczyciele mogą odnotowywać 
uwagi o Uczniach – zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
Jest to funkcja będąca elektronicznym odpowiednikiem 
klasycznego dzienniczka uwag. 



LEKTURY
Moduł Lektury dostępny jest zarówno 
w rozwiązaniu LIBRUS Synergia, jak i na platformie 
e-Nauczanie. Lektury szkolne zostały opracowane 
i udostępnione w kilku dogodnych formatach (TXT, ePUB, PDF, 
MP3). Można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać oraz 
ściągać na swój komputer.



ZADANIA DOMOWE
Moduł Zadania domowe zawiera listę prac przydzielonych 
Uczniowi przez Nauczyciela. Na spisie widoczna jest nazwa 
przydzielonego zadania, nazwisko Nauczyciela, który dane 
zadanie przydzielił, przedmiot, temat i termin wykonania 
zadania. 



OCENY I FREKWENCJA

Rozwiązanie LIBRUS Synergia pozwala Rodzicom na bieżące 
monitorowanie ocen i frekwencji swojego dziecka. Informacje te 
uzupełniane są o dodatkowe dane, w tym m.in. datę 
wystawienia oceny, jej kategorię oraz informację o tym, który 
Nauczyciel dany stopień wystawił.



przykładowy widok ocen



PLAN LEKCJI
Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji, jest on widoczny również dla 
Rodziców. Zawiera plan z podziałem na poszczególne dni tygodnia oraz 
dodatkowo godziny i przerwy. 

przykładowy widok planu lekcji



TERMINARZ
Moduł ten umożliwia odnotowanie przez Nauczyciela informacji 
o zdarzeniach (np. sprawdzianach, kartkówkach, pracach 
klasowych lub wycieczkach), które przypisywane są do danej 
klasy.
Po najechaniu kursorem na dane wydarzenie pojawia się okienko, 
w którym zawarte są szczegółowe informacje – jaki Nauczyciel 
dodał wpis i kiedy oraz czego dokładnie dotyczy to zdarzenie, np. 
kartkówka z ułamków. Każdy wpis dodany do Terminarza jest 
widoczny w tym samym momencie dla Uczniów i Rodziców 
w obrębie klasy, której dotyczy.



przykładowy widok terminarza



Dodatkowe usługi



SMSInfo
Moduł SMSInfo to narzędzie 
przeznaczone dla wszystkich Rodziców, 
którzy cenią sobie wygodę. Po jego 
aktywacji Rodzic otrzymuje w postaci 
SMS-a najnowsze i najważniejsze 
informacje dotyczące ocen, frekwencji 
oraz liczby nowych wiadomości
i ogłoszeń. 
*Usługa SMSInfo działa na zasadzie 
przedpłaty (pre-paid) – należy wykupić 
paczkę SMS-ów, z której później korzysta 
się do czasu wykorzystania wszystkich 
SMS-ów.



APLIKACJE MOBILNE

LIBRUS Synergia umożliwia dostęp do najważniejszych funkcji i modułów rozwiązania 
poprzez aplikacje mobilne. Rodzice mają dostęp m.in. do widoków prezentujących 
bieżące informacje i nadchodzące wydarzenia, ocen i frekwencji Ucznia, terminarza, 
ogłoszeń czy planu lekcji. Informacje są wysyłane do Rodzica i Ucznia natychmiast w 
momencie uzupełnienia danych przez szkołę – dostępne są w każdym miejscu i o 
dowolnym czasie.



Dziękujemy za uwagę


