


Czym jest rozwiązanie LIBRUS Synergia?

LIBRUS Synergia to odpowiedź na obowiązujące od 
1 września 2015 r. zmiany, jakie MEN wprowadziło 
w ustawie o systemie oświaty.

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.



LIBRUS Synergia to rozwiązanie zapewniające 
kompleksowe podejście do rozwoju szkoły 
i tym samym edukacji Ucznia. Poprawia komunikację,
wspiera procesy uczenia się i nauczania. 

Ogranicza także biurokrację i wspiera zarządzanie placówką, 

dzięki czemu Nauczyciele mogą skupić się na tym, 

co najważniejsze – na edukacji Ucznia i najlepszym wykorzystaniu 

jego potencjału.

Czym jest rozwiązanie LIBRUS Synergia?



Użytkownicy systemu e-Dziennik

Przejdź na stronę www.synergia.librus.pl/loguj 
i korzystając z dotychczasowego loginu i hasła 
zaloguj się do rozwiązania.

Nowi Użytkownicy

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

Posiadasz smartfon lub tablet?

Przejdź do sklepu zgodnego z posiadanym urządzeniem, 
ściągnij aplikację mobilną i zaloguj się korzystając z 
posiadanego loginu i hasła.

Jak skorzystać z LIBRUS Synergia?



Korzyści jakie zapewnia 
LIBRUS Synergia



Bieżące monitorowanie frekwencji dziecka



Analiza postępów w nauce dziecka, w tym m.in. informacja o dacie wystawienia 
oceny, jej kategorii, wadze w liczeniu średniej oraz o tym, który Nauczyciel dany 
stopień wystawił.

Stały wgląd w postępy dziecka



Kontakt z placówką za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego 
potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w LIBRUS Synergia.

Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale 
przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii 
dom-szkoła.

Szybka komunikacja ze szkołą



Uczeń i Rodzic mają dostęp do własnego terminarza, w którym 
odnotowywane są najważniejsze informacje dotyczące życia szkoły czy 
klasy.

Dostęp do osobistego terminarza



Kiedy szkoła opublikuje plan lekcji, Rodzic i Uczeń mogą na swoim 
koncie sprawdzać jego bieżącą wersję.

Zawsze aktualny plan lekcji



Najważniejsze funkcje rozwiązania dostępne są także za pośrednictwem aplikacji 
mobilnych, które bezpłatnie można pobrać i w prosty sposób zainstalować na urządzeniu 
mobilnym. Aplikacje dostępne są na wszystkie popularne platformy mobilne – Windows, 
iOS i Android.

Mobilny dostęp do informacji



Panel usług edukacyjnych

Panel dedykowany Rodzicom 
i Uczniom umożliwia szybką 
aktywację wybranych usług 
wspierających edukację Uczniów. 

Usługi zostały wyselekcjonowane 
spośród najlepszych, dostępnych na 
rynku narzędzi edukacyjnych 
i zintegrowane z rozwiązaniem 
LIBRUS Synergia. 

Panel umożliwia zakup, aktywację 
oraz szybkie przejście do usługi.



• Lektury szkolne  Uczniowie mogą korzystać 

z elektronicznych wersji lektur szkolnych, 

które udostępnione są w rozwiązaniu

LIBRUS Synergia w kilku dogodnych formatach

• Zadania domowe

• Szczęśliwy numerek

Dodatkowe bezpłatne moduły



Główne cechy rozwiązania 
LIBRUS Synergia



Prosty i intuicyjny w obsłudze, całodobowy dostęp 
do informacji o swoim dziecku



Bezpieczne przechowywanie danych, do których prawo 
wglądu mają tylko uprawnieni Użytkownicy 



Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, sugestie, uwagi lub chcą 
dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach, zapraszamy do 

kontaktu.

Nasze biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:3016:00. 

Librus Sp. z o.o.
al. Korfantego 193
40-153 Katowice

tel. (32) 350 85 85
librus@librus.pl


