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WIEDZA POPARTA DOŚWIADCZENIEM 
szkolimy 72 000 członków rad pedagogicznych rocznie

72 000

PARTNER W ROZWOJU
już ponad 12 000 szkół z 1200 jednostek samorządu terytorialnego 
korzysta z naszych rozwiązań

12 000

LIDER BEZPIECZEŃSTWA
ponad 6 000 szkół dokumentuje przebieg 
nauczania za pomocą naszych systemów6 000

Dane: lipiec 2019 r., serwisy Librus4



PARTNER W ROZWOJU
już ponad 12 000 szkół z 1200 jednostek samorządu terytorialnego 
korzysta z naszych rozwiązań

ZAUFANIE UŻYTKOWNIKÓW
wspieramy 3 500 000 uczniów i rodziców w codziennej edukacji

3 500 000

CODZIENNA POMOC
LIBRUS Synergia to codzienne narzędzie pracy 270 000 nauczycieli

270 000
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OGRANICZENIE 
BIUROKRACJI

wsparcie i zautomatyzowanie wielu 
czasochłonnych procesów odciąża Ciebie 
oraz nauczycieli i pozwala skupić się na 

tym, co najważniejsze  
– rozwoju i edukacji uczniów

WYBRANY PRZEZ PONAD 6 000
PLACÓWEK Z 1 200 SAMORZĄDÓW

WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ MOBILNĄ 
LIBRUS DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

BEZPŁATNE PREZENTACJE W SZKOŁACH

OPTYMALIZACJA 
KOSZTÓW

zadbaj o budżet szkolny i sam zdecyduj,  
co Ci jest potrzebne w danym roku 
– nie musisz kupować zamkniętego 

zestawu usług – oszczędzasz!

LIBRUS Synergia
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PEŁNY 
NADZÓR

system automatycznie monitoruje 
najważniejsze obszary funkcjonowania 

placówki, w porę informując Cię 
o niepożądanych sytuacjach – a Ty masz 

więcej czasu na pozostałe obowiązki

w
w

w
.li

br
us

.p
l/s

yn
er

gi
a

7

WSZYSTKO 
POD RĘKĄ

dostęp do najważniejszych funkcji i danych 
będziesz mieć zawsze i wszędzie – przez 
komputer, tablet czy telefon – nic Ci nie 

umknie nawet poza murami szkoły

DOSTOSOWANY DO EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ

SIEĆ CERTYFIKOWANYCH TRENERÓW 
I OPIEKUNÓW SZKÓŁ

BEZPŁATNA POMOC TECHNICZNA

 

LIBRUS Synergia to innowacyjne rozwiązanie zapewniające podniesienie jakości edukacji 
w placówce szkolnej. Pozwala odciążyć nauczyciela w uzupełnianiu dokumentacji, dzięki czemu 
ma on więcej czasu na dydaktykę. Automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy szkoły 
wspiera dyrektora w zarządzaniu placówką. Rodzicom system zapewnia szybki dostęp do 
informacji o uczniu i dzięki temu gwarantuje nieznany dotąd komfort współpracy ze szkołą.



LIBRUS Synergia 
– wszystko, co niezbędne

DOKUMENTACJA
-  dokumentowanie przebiegu nauczania
-  automatyczna kontrola realizacji  

i kontrola frekwencji
-  dziennik zajęć innych
-  zarządzanie świetlicą
-  wycieczki
-  dokumentowanie zajęć indywidualnych

DYDAKTYKA
• słownik podstawy    

programowej
• zadania domowe
• ramowe plany nauczania
• planowanie przebiegu lekcji 
• biblioteka zasobów edukacyjnych 

(multimedialnych)

NADZÓR 
PEDAGOGICZNY

• automatyczna kontrola realizacji 
podstawy programowej

• ankiety
• automatyczne monitorowanie pracy 

szkoły (moduł Wskaźniki)
• elektroniczne usprawiedliwienia 

nieobecności

INDYWIDUALIZACJA
NAUCZANIA

-  wspieranie procesu indywidualizacji 
nauczania

 specjalne potrzeby edukacyjne
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Sprawdź, który wariant 
jest dla Ciebie

Rozwiązanie LIBRUS Synergia dostępne jest w 3 wariantach. Każdy z nich odpowiada 

innym potrzebom, oczekiwaniom i możliwościom finansowym placówek.
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SYSTEMA

korzystałeś już z narzędzi
informatycznych

oczekujesz wsparcia 
również w dydaktyce

chcesz zautomatyzować 
procesy prowadzenia 
i monitorowania 
poprawności wypełniania 
dokumentacji przebiegu 
nauczania

chcesz prowadzić 
dokumentację
przebiegu nauczania tylko 
w formie elektronicznej

ALTUM

innowacyjne rozwiązania, 
również informatyczne, 
to w Twojej szkole 
codzienność

chcesz automatycznie 
monitorować pracę 
placówki w wielu 
obszarach

już dawno zapomniałeś 
o dzienniku papierowym

oczekujesz, że Twoja 
placówka będzie 
wyróżniać się na tle 
innych jakością edukacji, 
organizacją pracy 
i sprawnym przepływem 
informacji

BASIS

zaczynasz pracę 
z narzędziami 
informatycznymi

prowadzisz 
dokumentację
przebiegu nauczania 
tylko w formie papierowej 
i chcesz wdrożyć dziennik 
elektroniczny

Twoja rada pedagogiczna 
dopiero odkrywa 
zalety wykorzystywania 
innowacyjnych rozwiązań

chcesz unowocześniać 
placówkę metodą małych 
kroków
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LIBRUS Synergia 
– zobacz więcej

automatyczne monitorowanie pracy szkoły
Monitorowanie pracy szkoły i sprawdzanie braków w dokumentacji to jedne z najbardziej 
czasochłonnych zadań dyrektora. Moduł Wskaźniki pozwoli Ci mieć pod kontrolą 
najważniejsze obszary funkcjonowania szkoły. Otrzymasz gotowe raporty i możliwość 
błyskawicznej reakcji na ewentualne braki w dokumentacji. Moduł dostępny  
jest w wariancie Altum.

MODUŁ WSKAŹNIKI
 zaawansowane i zarazem proste w obsłudze narzędzie analityczne dla dyrektora szkoły

 wielopłaszczyznowa i automatyczna analiza danych dotyczących dydaktyki, 

 frekwencji, oceniania, poprawnego uzupełniania dokumentacji

 czytelna graficzna prezentacja wyników

 spersonalizowane raporty dla szkoły, jednostki, klasy czy nauczyciela

 możliwość ustawienia ostrzeżeń dla indywidualnie określonych wartości

 podgląd danych wstecz i możliwość śledzenia trendów do wykorzystania 

 w procesie ewaluacji wewnętrznej
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sprawne funkcjonowanie 
świetlicy
Dzieci przebywające w świetlicy muszą być 
przede wszystkim bezpieczne. Moduł Świetlica 
pozwoli nauczycielowi skupić się na pracy 
z uczniami, a precyzyjny system odnotowywania 
zajęć zapewni kontrolę nad dokumentacją 
świetlicy. Moduł dostępny w wariancie Systema.

MODUŁ ŚWIETLICA
 możliwość wycofania dokumentacji 

papierowej – zastąpienie wszystkich 

dzienników świetlicy

 uwzględnienie zajęć w świetlicy  

w zastępstwach

 widok z danymi uczniów z różnych grup

 automatyczne dodawanie tematów 

realizowanych zajęć przy wszystkich 

uczniach w różnych grupach

 możliwość dodawania do dziennika 

uczniów bez ważnych deklaracji
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dokumentowanie zajęć indywidualnych
Moduły Zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz Nauczanie indywidualne 
pozwolą sprawnie dokumentować prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniem. 
Intuicyjny interfejs ułatwi odnotowywanie lekcji dla uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną lub uczących się poza murami szkoły. Moduł 
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dostępny jest w wariancie Systema, 
Nauczanie indywidualne w wariancie Basis.

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA 
KSZTAŁCENIA 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 
 dokumentowanie zajęć odbywających się w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

  dokumentowanie zajęć indywidualnych dla dzieci uczących się poza murami szkoły

  obsługa edukacji wczesnoszkolnej

  sprawna kontrola realizacji i frekwencji

 tworzenie elastycznego planu zajęć i udostępnianie go uczniowi 

  zajęcia w grupie i z pojedynczym uczniem

  ułatwienie pracy z uczniami z orzeczeniami i o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych



dla rodziców i uczniów
Aplikacja Librus to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodziców i uczniów. Została stworzona  

i jest stale rozwijana w ścisłej współpracy z użytkownikami. Aplikacje mobilne to dziś nie tylko 
podążanie za nowymi trendami, ale przede wszystkim najskuteczniejszy sposób komunikacji.

Aplikacja Librus

26mln
78%

POLAKÓW powyżej 15 roku życia
korzysta ze smartfonów

DOROSŁYCH POLAKÓW przegląda 
Internet za pomocą smartfonów

DZIECI otrzymuje swój pierwszy 
smartfon do 8 roku życia

90%

Dane: „Global Digital Report 2019” We Are Social; „Korzystanie z telefonów komórkowych” CBOS 2018; „IAB Polska Mobile 2018” IAB Polska12
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INTEGRACJA Z LIBRUS SYNERGIA

PROSTA OBSŁUGA

PRZEJRZYSTE MENU

ŁATWA NAWIGACJA

BEZPŁATNE 
POBRANIE, 
INSTALACJA 
I  AKTUALIZACJE

OCENY

NIEOBECNOŚCI

PLAN LEKCJI

OGŁOSZENIA

UWAGI O UCZNIU

I WIELE WIĘCEJ

. . . I  NIEUSTANNIE SIĘ DLA WAS ROZWIJAMY! : )

Aplikacja mobilna Librus jest usługą komercyjną świadczoną bezpośrednio przez spółkę Librus dla zainteresowanych rodziców i uczniów, 
w których szkole funkcjonuje system LIBRUS Synergia. Aplikacja Librus nie jest elementem systemu LIBRUS Synergia. Korzystanie z aplikacji  
Librus wymaga założenia bezpłatnego Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie LIBRUS Synergia (wymóg wynikający  
z RODO). Aplikacja Librus dostępna jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Wariant podstawowy zapewniający dostęp m.in. do 
ocen, frekwencji, ogłoszeń, planu lekcji czy szkolnego terminarza jest w pełni bezpłatny. Szczegółowa lista funkcji dostępnych w poszczegól-
nych wariantach, w tym w wariancie „Mobilne dodatki” (dodatkowo płatnym), znajduje się na stronie konto.librus.pl.

20.09

20.09,



wiesz więcej
Aplikacja Librus

Nic mi nie umyka: 5 z historii, wycieczka 
do zoo czy wywiadówka – nawet nie trzeba 

uruchamiać aplikacji.

     Tata Kuby z IIIa SP

E-SEKRETARIAT
komunikacja ze szkolnym sekretariatem

AUTOMATYCZNE 
POWIADOMIENIA
na smartfon,  tablet i  smartwatch

Wyrobienie nowej legitymacji, zaświadczenie  
– wystarczy napisać do Pani z sekretariatu  
i przyjść po odbiór gotowego dokumentu.  

Po co stać w kolejkach?

Ania kl. VIII SP

Szkoła korzystająca z systemów Librus to placówka przyjazna rodzicom i uczniom. Wybierając 
nasze rozwiązania, dajesz im dostęp do najpotrzebniejszych funkcji i usług szkolnych, umożliwiasz 

komunikację z placówką. A wszystko wygodnie – mobilnie i szybko.
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Porady ekspertów, gotowe pomysły 
na zabawy edukacyjne – skarbnica 

wiedzy dla młodego rodzica!
    

Mama Kasi z I SP

AUTOMATYCZNE 
POWIADOMIENIA
na smartfon,  tablet i  smartwatch

PORTAL LIBRUS 
RODZINA
baza wiedzy

Kontakt z Panią z biblioteki z mojego smartfona 
– to jest dopiero nowoczesna szkoła!

Andrzej kl. IIa liceum

E-BIBLIO
kontakt ze szkolną bibl ioteką

Jednym loginem i hasłem dostaję się do informacji 
o moich dzieciach – szybko i prosto.

Mama Jasia z Vb i Uli z Ia SP

KONTO LIBRUS
bezpieczeństwo i  wygoda

Informacja jest dla mnie cenna  
– mogę na bieżąco planować mój 
dzień, wiedząc np. ile Bartek ma 

zadań domowych na jutro.

Tata Bartka IIIa SP

NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE 
O UCZNIU
LIBRUS  Synergia

Aktualizacje, nowe usługi, usprawnienia
 – rozwijamy się dla Was!

Zespół Librus

STAWIAMY NA ROZWÓJ
naszych usług
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Portale Librus
Portale Librus Szkoła i Librus Rodzina to baza wiedzy dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz 
uczniów. Portale wspierają ich w obszarze edukacji, podsuwają pomysły na działania związane  
z nauką, motywują i aktywizują. Są miejscem dla osób, które szukają specjalistycznej wiedzy  
i codziennych inspiracji. Portale są nieustannie rozwijane – stanowią odpowiedź na potrzeby naszych 
użytkowników.

WYCHOWANIE  ZDROWIE WSPARCIE 
W NAUCE

www.rodzina.librus.pl

ARTYKUŁY EKSPERTÓW 

PORADNIKI

AKTUALNOŚCI

MATERIAŁY WIDEO

ANALIZY PRAWNE

16

Organizacja wycieczki 
szkolnej

#prawo oświatowe

PoRady 1 - Jak zmotywować 
dziecko do nauki? Zobacz film

#PoRady

Budowanie autorytetu w pokoju 
nauczycielskim - kto cieszy się 
szacunkiem?

#doskonalenie

Obowiązki dyrektora szkoły i placówki 
wynikające z oceny pracy nauczyciela

#prawo oświatowe

Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów

#szkoła

Wpisz wyszukiwany tekst
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www.szkola.librus.pl

ZASOBY DYDAKTYCZNE

SCENARIUSZE LEKCJI

MATERIAŁY DO POBRANIA

KAMPANIE SPOŁECZNE

BADANIA I  SONDAŻE

KONKURSY

PRAWO 
OŚWIATOWE

DYDAKTYKA ROZWÓJ 
OSOBISTY

Budowanie autorytetu w pokoju 
nauczycielskim - kto cieszy się 
szacunkiem?

#doskonalenie

Przepis na bezpieczną szkołę. Co zrobić, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów

Wpisz wyszukiwany tekst Prawo Oświatowe Librus Rodzina Zaloguj do LIBRUS Synergia!



indywidualni.pl

(...) edukacja ma na celu umożliwienie uczniom 

zrozumienia świata wokół nich oraz naturalnych 

talentów tkwiących w ich wnętrzu, aby mogli 

stać się spełnionymi jednostkami i aktywnymi, 

wrażliwymi obywatelami.

Ken Robinson

indywidualni.pl to projekt wspierający szkoły w tworzeniu przestrzeni, w której 
uczniowie będą się chcieli uczyć i rozwijać, a przede wszystkim odkryją swoje pasje i talenty.
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indywidualni.pl to projekt wspierający szkoły w tworzeniu przestrzeni, w której 
uczniowie będą się chcieli uczyć i rozwijać, a przede wszystkim odkryją swoje pasje i talenty.

150 metod
indywidualni.pl dają możliwość wzrostu poziomu aktywizacji 

uczniów, proponując metody skutecznego uczenia się i nauczania.

100% 
społeczności szkolnej

Projekt trafia do uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Otrzymują 
oni dostęp do profilu ucznia oraz metod i technik uczenia się,  
by skutecznie wspierać dziecko w trakcie samodzielnej nauki.

1 profil
Narzędzie generuje profil grupowy wszystkich uczniów 

– rzetelnie określa strategię uczenia się grupy. 
Pozwala na celowy dobór metod pracy z klasą.

60 minut
Trafne i jednocześnie szybkie rozpoznanie strategii uczenia się, 

mocnych stron i talentów uczniów za pomocą testów on-line.

Indywidualizacja procesu nauczania 

jest jednym z naszych priorytetów 

m.in. dlatego, że przyczynia się do 

osiągnięcia sukcesów edukacyjnych 

uczniów. Decyzja o wdrożeniu projektu 

indywidualni.pl to niezwykle ważny 

krok w podnoszeniu jakości edukacji 

w krakowskich szkołach.

Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność 

działań oraz rzetelność w przygotowaniu, 

projekt indywidualni.pl należy ocenić 

jako jedną z najbardziej atrakcyjnych 

i innowacyjnych propozycji wspierających 

indywidualizację procesu nauczania i uczenia 

się w warunkach instytucji szkolnej.

Bardzo ciekawy projekt, 

unikalny w kontekście 

rozwiązań dostępnych 

na polskim rynku 

edukacyjnym.

Dariusz Domajewski, Zastępca Dyrektora 
Wydziału Edukacji Miasta Krakowa dr Marek Kaczmarzyk

prof. dr hab. inż. 
Marlena Plebańska
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Pakiet dla szkół

TESTY ON-LINE
Testy przygotowane dla wszystkich etapów 

edukacyjnych. Identyfikują 5 obszarów: dominacja 
zmysłowa, afiliacja, tendencja w zakresie 

przetwarzania informacji, układ inteligencji 
wielorakich oraz lateralizacja.

PROFILE GRUPOWE
Nauczyciel ma dostęp do profili 

klas i grup już na etapie planowania 
lekcji. Może sprawdzić profil uczniów 
poniżej i powyżej średniej z danego 

przedmiotu.

METODY I ZASOBY 
DLA KLASY
Setki metod, technik i kart pracy, 
które pomogą aktywizować 
uczniów. Dodatkowo projekt oferuje 
scenariusze warsztatów, które 
wspierają nauczycieli  
we wprowadzaniu uczniów 
w tematykę efektywnego uczenia się.
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METODY I TECHNIKI INDYWIDUALNE
Każdy uczeń i jego rodzice otrzymują dostęp do metod i technik 
przyspieszonego uczenia się, by wiedzieli, jak uczyć się skutecznie.

DORADZTWO ZAWODOWE
Scenariusze, artykuły, program doradztwa dające możliwość wspierania 
uczniów szkoły podstawowej w podejmowaniu świadomych decyzji 
dotyczących ich dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

SERWIS EDUKACYJNY – EDUSTREFA
Artykuły, inspiracje, przykłady dobrych praktyk, pomysły na lekcje – dostęp do 
artykułów premium serwisu Edustrefa.

INTEGRACJA Z LIBRUS SYNERGIA
Pełna aktualizacja danych na każdych zajęciach – po rozpoczęciu lekcji 
i sprawdzeniu frekwencji nauczycielowi prezentowany jest m.in. profil 
grupy obecnych na lekcji uczniów. Dzięki temu nauczyciel ma możliwość 
wyboru najbardziej efektywnego sposobu prowadzenia zajęć.

DOSTĘP DO PROJEKTU PO ZALOGOWANIU DO LIBRUS SYNERGIA

PREFERENCYJNE WARUNKI WDROŻENIA
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e-Sekretariat
W wygodny sposób – za pomocą przeglądarki internetowej – zarządzaj danymi, twórz 

niezbędne dokumenty i zestawienia. Spełniaj wszystkie wymogi. Wybierz niezawodnego 
pomocnika i usprawnij organizację szkolnej administracji.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
 prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi ucznia

 możliwość prowadzenia wewnętrznej rekrutacji

 tworzenie i drukowanie niezbędnych 

dokumentów (legitymacje, zaświadczenia, 

zestawienia, raporty)

 tworzenie rejestrów dokumentów, osób  

i zdarzeń

 widok Profil ucznia agregujący wszystkie 

informacje na temat ucznia w jednym miejscu

 dostęp do planów lekcji wszystkich klas

 możliwość standaryzacji dokumentowania 

procesu nauczania ucznia we wszystkich 

szkołach podległych danemu JST

BEZPIECZEŃSTWO
 bezpłatne, automatyczne aktualizacje

 przechowywanie danych osobowych 

uczniów zgodne z wymogami GIODO

 automatyczne wykonywanie kopii bazy 

danych
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IMPORT/EKSPORT DANYCH
 import/eksport danych z/do dowolnego systemu w formacie SOU

 eksport danych do SIO, Hermes

 eksport danych uczniów do aplikacji e-Świadectwa

INTEGRACJA
 zawsze poprawne dane dzięki wspólnej bazie uczniów z systemem 

LIBRUS Synergia

 możliwość komunikacji między użytkownikami e-Sekretariatu  

i rozwiązania LIBRUS Synergia

 jeden login i hasło do e-Sekretariatu i systemu LIBRUS Synergia

WYGODNA OBSŁUGA
 wystarczy dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa

 brak konieczności instalacji

 współpraca z dowolnym systemem operacyjnym
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e-Świadectwa
Prowadź elektroniczne arkusze ocen – szybciej i prościej! Na koniec roku sprawnie 
sporządzaj i drukuj świadectwa szkolne. Dzięki aplikacji e-Świadectwa zyskaj czas  

oraz zapewnij bezpieczeństwo i spójność danych.
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OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
• automatyczne wypełnianie świadectw ukończenia szkoły

• wydruk świadectw na giloszach i kompletnych arkuszy ocen 

• tworzenie wydruków ocen na zebrania z rodzicami

BEZPIECZEŃSTWO
bezpieczne przechowywanie danych osobowych uczniów zgodne  

z wymogami GIODO

 bezpłatne i automatyczne aktualizacje w
w
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WYGODA UŻYTKOWANIA
• dostęp do aplikacji przez przeglądarkę WWW 

• wzory świadectw zgodne z rozporządzeniem MEN  

• brak konieczności zapisywania efektów pracy na komputerach 

domowych, pendrive’ach czy płytach CD 

• nadawanie różnych uprawnień dla określonych użytkowników

MONITOROWANIE PRACY
• nadzór nad postępem w wypełnianiu świadectw dzięki modułowi 

Monitorowanie procesu przygotowania świadectw

 sporządzanie i drukowanie statystyk ocen i danych o uczniach

IMPORT/EKSPORT DANYCH
 brak konieczności wypisywania świadectw (import ocen 

 i przedmiotów z LIBRUS Synergia oraz danych uczniów z e-Sekretariatu) 

• eksport i import plików z danymi uczniów do/z programów  

w formacie SOU

 eksport świadectw i arkuszy ocen do formatu PDF

INTEGRACJA
 jeden login i hasło do e-Świadectw i systemu LIBRUS Synergia



Plan lekcji
Układasz plan lekcji metodą prób i błędów? Usprawnij planowanie z programem  
Plan lekcji Librus! Automatycznie generuj plan zgodny ze wszystkimi wymogami.  

Dzięki dodatkowym modułom efektywnie planuj dyżury oraz zastępstwa.

SPRAWNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

układanie planów lekcji w cyklach

 generowanie statystyk

 planowanie dyżurów i zastępstw

 uwzględnianie w układaniu planu indywidualnego toku nauczania 
klas IB czy wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych

 definiowanie oraz minimalizowanie liczby okienek

5 000 SZKÓŁ KORZYSTA Z PLANU LEKCJI LIBRUS

IMPORT DANYCH Z WYBRANYCH ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH

UWZGLĘDNIA M.IN. SEMINARIA, SYSTEM DWUZMIANOWY, 
DOSTĘPNOŚĆ NAUCZYCIELI26

INTEGRACJA
 integracja z systemem LIBRUS Synergia



IMPORT/EKSPORT DANYCH
 import danych z wybranych arkuszy 

organizacyjnych

 eksport danych do Excela

 eksport danych do Generatora WWW

 i publikacja planu na stronach internetowych

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
 automatyczne generowanie planu

 generowanie wydruków i raportów

 mnogość form wydruku

 możliwość hurtowej zamiany danych

GWARANCJA POPRAWNOŚCI
 dostosowanie planu lekcji do czasu pracy i wymagań nauczycieli,  

a także do warunków lokalowych szkoły

 gwarancja zgodności planu lekcji z zaleceniami sanepidu  
dot. rozłożenia lekcji w czasie

 testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych

Dostępne są dwie wersje programu Plan lekcji: wersja STANDARD 
oraz wersja PRO. Dodatkowe moduły: Zastępstwa, Dyżury.
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Generator WWW
Pierwsze wrażenie robi się tylko raz! Stwórz wyjątkową stronę internetową swojej 

placówki i opublikuj ją jednym kliknięciem – tworzenie stron internetowych 
z Generatorem WWW nie wymaga wiedzy informatycznej.

ŁATWA ZMIANA 
WYGLĄDU STRONY

 prosta zmiana szaty graficznej strony

 gotowe szablony dedykowane różnym 
typom szkół

 możliwość dodawania gotowych widżetów

 przywrócenie wyglądu strony sprzed 
ostatnich zmian

 proste dostosowanie układu strony

INTUICYJNE 
ZARZĄDZANIE

 pomocny asystent konfiguracji

 podgląd zmian na stronie przed ich publikacją

 nadawanie indywidualnych uprawnień dla 
każdego użytkownika

 wykorzystanie własnego adresu internetowego

28



SZYBKA AKTUALIZACJA INFORMACJI
 zamieszczanie ogłoszeń dotyczących placówki oświatowej

 wyświetlanie planu lekcji na szkolnych monitorach

AUTOMATYCZNE TWORZENIE 
GALERII ZDJĘĆ
 automatyczne generowanie albumów zdjęć

 automatyczne wstawianie i dopasowanie rozmiaru zdjęć w treści 
aktualności

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU
 udostępnianie aktualnego harmonogramu zajęć z Planu lekcji Librus 
 (i modułu Zastępstwa)

  atrakcyjne wzory dyplomów gotowe do wypełnienia na komputerze

 dodawanie na stronie odnośnika do strony BIP

SPEŁNIENIE ISTOTNYCH WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH STANDARDU WCAG 
(NP. WERSJA STRONY DLA OSÓB NIEWIDOMYCH)
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e-biblio to sprawna i efektywna praca biblioteki, również za pomocą urządzeń mobilnych. 
Ogranicz biurokrację, promuj czytelnictwo, usprawnij pracę bibliotekarza, daj uczniom 
innowacyjne narządzie do wypożyczania książek – twórz nowoczesny wizerunek szkoły!

WYGODNA OBSŁUGA SYSTEMU
 możliwość korzystania z e-biblio przez przeglądarkę internetową

  – na każdym sprzęcie, również na smartfonie i tablecie

  bezpłatna pomoc techniczna

  system w chmurze – brak wysokich wymagań sprzętowych

  komfortowa obsługa na urządzeniach mobilnych – wygląd systemu

  dostosowuje się do ekranów smartfonów czy tabletów

e-biblio

3030

NOWOŚĆ



KONIEC ŻMUDNEGO WYPEŁNIANIA 
DOKUMENTACJI
 dokumentacja biblioteki w formie elektronicznej

  prowadzenie ksiąg inwentarzowych

  obsługa ubytkowania zasobów oraz przeprowadzanie skontrum

  możliwość wydruku dokumentów

  ewidencja podręczników szkolnych

NOWOCZESNY WIZERUNEK BIBLIOTEKI
 dostęp na urządzeniach mobilnych

 system spersonalizowanych kodów kreskowych

 karta czytelnika – wykorzystanie dowolnej karty z kodem kreskowym

 automatyczne wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie 

zwrotu, jego przekroczeniu i potwierdzeniu rezerwacji

 korzystanie ze spersonalizowanych etykiet z kodem kreskowym

IMPORT/EKSPORT DANYCH
  szybkie katalogowanie zbiorów, dzięki pobieraniu opisów z Biblioteki 

Narodowej i KaRo

  automatyczna aktualizacja opisów, dzięki stałemu połączeniu z bazą BN

 pobieranie danych czytelników z rozwiązania LIBRUS Synergia i ich 

codzienna aktualizacja

AUTOMATYCZNE MONITOROWANIE 
PRACY BIBLIOTEKI
  generowanie niezbędnych raportów i statystyk dotyczących 

czytelnictwa, a także korzystania z czytelni, Internetu, komputera  

tworzenie okresowych sprawozdań z pracy biblioteki
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INTEGRACJA
 możliwość przejścia do e-biblio po zalogowaniu do systemu 

 LIBRUS Synergia



 Centrum Kształcenia 
Nauczycieli LIBRUS

17 
LAT DOŚWIADCZENIA

100
AKTYWNIE SZKOLĄCYCH 

SPECJALISTÓW - PRAKTYKÓW

Dane: lipiec 2019 r., serwisy Librus32

72 000 
UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ROCZNIE

4,8/5
ŚREDNIA OCEN Z EWALUACJI
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SZEROKI ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ

PRAWO OŚWIATOWE – PRACA SZKOŁY

Znajomość aktualnych przepisów prawnych jest niezbędna do prawidłowego zarządzania pracą 
szkoły. Zagadnienia związane z tym obszarem dotyczą m.in. sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
poprawnego prowadzenia dokumentacji pracy szkoły, przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej  
i przygotowania do ewaluacji zewnętrznej. Wszystkie tematy prezentowane są przez edukatorów 
prostym językiem, w formie konkretnych powinności, leżących po stronie rady pedagogicznej.

 
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK)

Szkolenia rozwijające umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 
Nauczyciele dowiedzą się, jak urozmaicić lekcje, wykorzystując dostępne programy i aplikacje. W tej 
grupie znajdują się również szkolenia, które pozwolą poszerzyć wiedzę nt. poszczególnych modułów 
rozwiązania LIBRUS Synergia oraz naszych pozostałych programów.

 INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA

Szkolenia obejmujące tematykę związaną z indywidualizacją procesu nauczania i wychowania w pracy 
z grupą oraz pracy indywidualnej z uczniem. Ich celem jest podnoszenie jakości edukacji włączającej. 
W tej kategorii znajdują się także szkolenia z zakresu neurodydaktyki, która nazywana jest edukacją 
nowej generacji. 

 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELI

Szkolenia skupiające się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności psychospołecznych, 
autoprezentacji oraz komunikacji. Ich celem jest przygotowanie nauczyciela do pracy nie tylko 
z uczniem, ale także jego rodzicem. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele dowiedzą się między innymi,  
jak osiągać zaplanowane przez siebie cele, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu oraz nauczą się,  
jak skutecznie planować, organizować i kierować swoim czasem.
 

72 000 
UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ROCZNIE
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POGŁĘBIONA DIAGNOZA POTRZEB

DOPASOWANIE FORMY SZKOLENIA 
DO POTRZEB GRUPY

Dlaczego warto wybrać    
nasze szkolenia?

Szkolenie zostało poprzedzone 
dokładną diagnozą potrzeb 

i oczekiwań uczestników 
i modyfikowane w zależności od 

zgłaszanych przez nauczycieli 
problemów.

Dyrektor ZS nr 80 w Warszawie Z usług Librus 
korzystaliśmy po raz 

pierwszy, ale zapewne 
nie ostatni.

    Dyrektor szkoły podstawowej 
    w Kruszynach

34
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EDUKATORZY PRAKTYCY

ELASTYCZNY KALENDARZ SZKOLEŃ

MATERIAŁY MERYTORYCZNE 
DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

DZIAŁALNOŚĆ OGÓLNOPOLSKA

Uważam, że szkolenie 
przeprowadzone przez 

CKN Librus stanowi dobrą 
inwestycję w rozwój kadry 

pracowniczej.

 Dyrektor SP im. Władysława    

    Orkana w Skomielnej Białej

Przygotowane materiały 
dydaktyczne stanowią wartościową 
pomoc w planowaniu i organizacji 

pracy szkoły.

Dyrektor XLIV LO im. Ks. Stanisława Konarskiego 

w Krakowie

Na uwagę zasługuje 
doskonała współpraca 

z koordynatorem szkolenia 
– kompetentnym 

i znającym swoją rolę.

    Dyrektor Przedszkola nr 9 
  w Siemianowicach Śl.



Konferencja 
Nowoczesny 

Dyrektor

Nowoczesny Dyrektor to konferencja dedykowana managerom placówek oświatowych, którzy 
w codziennej pracy chcą wykorzystywać innowacyjne rozwiązania oraz nowoczesne narzędzia 

informatyczne. To doskonałe miejsce dla dyrektorów, którzy nieustannie poszukują inspiracji do 
podniesienia jakości działania swojej placówki. Zdobyta wiedza nie tylko ułatwia im codzienną pracę, 

ale przede wszystkim daje szansę na podjęcie kolejnych wyzwań i osiąganie sukcesów.

ROZWÓJ BEZPIECZEŃSTWO INNOWACYJNOŚĆ

Nowoczesny 
Dyrektor
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DOŚWIADCZENI EKSPERCI, 

AUTORYTETY ŚWIATA NAUKI 

I STARANNIE DOBRANI 

WYSTAWCY 

to gwarancja wiedzy na najwyższym 
poziomie

2 DNI PEŁNE SPECJALISTYCZNYCH WYKŁADÓW  

I INSPIRUJĄCYCH SEMINARIÓW 

uczestnicy mogą ułożyć swoją indywidualną ścieżkę zajęć, co pozwoli im 
uczestniczyć dokładnie w tych zajęciach, których potrzebują

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

dobre praktyki i ciekawe pomysły, 
którymi można się wymienić z ponad 

600 pasjonatami z branży edukacji, dają 
ogromną dawkę inspiracji  

i niezapomnianych wrażeń
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NOTATKI
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Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

LIBRUS
al. Korfantego 193 
40-153 Katowice 
tel. 32 350 85 85

godz. pracy 7:30 – 16:00

librus@librus.pl
www.librus.pl


