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PLANY ROZWOJU

Wybierz plan rozwoju dla
swojej placówki!
PLAN PODSTAWOWY

PLAN ROZSZERZONY

PLAN KOMPLEKSOWY

CO ZYSKUJESZ, WYBIERAJĄC PLANY?

··
·
·
··
·

odpowiedź na realne potrzeby szkoły – wybór planu pasującego do danej placówki
oszczędność czasu – minimalizacja czynności związanych z rozpoczęciem współpracy
bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus – przez cały okres licencji i dla wszystkich
systemów
optymalizacja kosztów – brak opłat serwerowych, jednolita cena za licencję, brak opłaty
wstępnej
ograniczenie biurokracji – jedna umowa i jedna faktura za kilka systemów
jeden proces wdrożenia – jednorazowa zmiana w szkole, minimalizacja obaw przed
zmianą ze strony użytkowników
jedyne rozwiązanie na rynku – generator planu lekcji w wersji on-line z dodatkową
mocą obliczeniową zewnętrznych serwerów
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PLANY ROZWOJU

PLAN PODSTAWOWY
Prestiż Plus

wsparcie techniczne

··
··
·

LIBRUS Synergia

e-Świadectwa

e-Sekretariat

e-Plan lekcji

automatyzacja prowadzenia nadzoru pedagogicznego
łatwe i poprawne prowadzenie szkolnej dokumentacji
sprawna komunikacja z rodzicami oraz uczniami
optymalizacja pracy nauczycieli
bezpieczne i zgodne z wymogami UODO przechowywanie danych

PLAN ROZSZERZONY
Prestiż Plus

wsparcie techniczne

·
··
··

LIBRUS Synergia

e-Świadectwa

e-Sekretariat

e-Plan lekcji

cyfryzacja szkolnej administracji, np. poprzez elektroniczne prowadzenie
księgi ucznia, księgi ewidencji
proste tworzenie i drukowanie niezbędnych dokumentów
dokumentacja zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
łatwe zarządzanie danymi nauczycieli, uczniów i przedszkolaków
sprawne monitorowanie pracy szkoły dzięki dostępowi do analiz i statystyk
zarówno z Synergii, jak i programu e-Sekretariat

PLAN KOMPLEKSOWY
Prestiż Plus

wsparcie techniczne

··
·
·
·
··
·

LIBRUS Synergia

e-Świadectwa

e-Sekretariat

e-Plan lekcji

jedyny na rynku system do generowania planu lekcji on-line:
z uwzględnieniem czasu pracy, wymagań nauczycieli i warunków lokalowych szkoły
dodatkowa moc obliczeniowa zewnętrznych serwerów – nawet na mniej wydajnym
komputerze
możliwość tworzenia planu przez kilka osób jednocześnie za pomocą
przeglądarki internetowej
przechowywanie historii edycji – powrót do poprzedniej wersji
jedna, spójna baza danych dydaktycznych i administracyjnych
analizy w ramach poszczególnych systemów, aby móc reagować w przypadku
ewentualnych problemów
efektywne planowanie zadań placówki i łatwe zarządzanie pracą nauczycieli, danymi
uczniów i przedszkolaków
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PLANY ROZWOJU

LIBRUS Synergia

e-Świadectwa

to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na
automatyczny nadzór kluczowych obszarów pracy
placówki i wygodne prowadzenie niezbędnej
dokumentacji. System ułatwia komunikację
z rodzicami i uczniami, poprawiając współpracę
na linii dom-szkoła. Zaoszczędzony czas dyrektor
i nauczyciele mogą poświęcić na zadania
związane z dydaktyką oraz bezpieczeństwem
uczniów.

umożliwiają szybkie i proste prowadzenie
elektronicznych arkuszy ocen oraz automatyczne
wypełnianie i wydrukowanie świadectw
szkolnych. Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas
oraz zapewnia bezpieczeństwo i spójność danych.

CZYTAJ WIĘCEJ >>

CZYTAJ WIĘCEJ >>

Poznaj systemy dostępne
w ramach planów
e-Sekretariat

e-Plan lekcji

usprawnia organizację szkolnej administracji.
W wygodny sposób – za pomocą przeglądarki
internetowej – pozwala zarządzać danymi,
tworzyć niezbędne dokumenty i zestawienia.
Zapewnia spełnienie wszystkich wymogów.

ułatwia przygotowanie harmonogramu zajęć
i efektywne planowanie dyżurów. Automatycznie
generuje plan zgodny ze wszystkimi wymogami.
Rozwiązanie chmurowe pozwala na pracę kilku
osobom jednocześnie, w dowolnym miejscu
i czasie oraz zapisywanie kopii i historii zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ >>
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PLANY ROZWOJU

Co nas wyróżnia?
PRESTIŻ PLUS

MOŻLIWOŚĆ
DOPASOWANIA
ROZWIĄZAŃ
do realnych potrzeb
szkoły

SZEROKA
FUNKCJONALNOŚĆ
SYSTEMÓW
wykraczająca poza
rynkowy standard

BEZPŁATNE WSPARCIE
TECHNICZNE
PRESTIŻ PLUS
przez cały okres
współpracy

PRESTIŻ PLUS

PROFESJONALNE
SZKOLENIA
prowadzone przez
edukatorówpraktyków

BEZPIECZEŃSTWO
PRZECHOWYWANIA
DANYCH
i bezpłatne aktualizacje

WSPARCIE CODZIENNEJ
PRACY NAUCZYCIELI
bezpłatne szkolenia w ramach
projektów społecznych, gotowe
materiały, poradniki

SZYBKA REAKCJA
NA ZMIANY
w przepisach
i rozporządzeniach
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DEDYKOWANY
OPIEKUN PLACÓWKI
wsparcie na każdym
etapie wdrożenia
i użytkowania

STAŁY ROZWÓJ
NARZĘDZI
na podstawie sugestii
placówek oświatowych
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LIBRUS SYNERGIA

LIBRUS Synergia
Wszystko, co niezbędne w każdym obszarze pracy.

NADZÓR PEDAGOGICZNY

·
·

automatyczna analiza dokumentacji – Wskaźniki
monitorują poprawność uzupełniania dokumentacji oraz
pozwalają unikać braków i błędów
monitorowanie pracy szkoły – generowanie praktycznych
raportów w oparciu o wybrane założenia

DOKUMENTACJA

·
·
·
·

oszczędność czasu dzięki zmniejszeniu biurokracji –
łatwe dokumentowanie przebiegu nauczania, automatyczna
kontrola realizacji i frekwencji
poprawność danych i zgodność z przepisami –
wspólna baza danych systemów Librus oraz automatyczne
aktualizacje druków i dokumentów
wsparcie w prowadzeniu dokumentacji uczniów – SPE,
dzienniki zajęć innych (ZŚK/NI, DZD), dziennik świetlicy,
organizacja wycieczek oraz jedna, wspólna dokumentacja
oddziału przedszkolnego i szkoły
łatwy dostęp do danych oraz ich bezpieczne
przechowywanie – rozwiązanie chmurowe

KOMUNIKACJA

·
·
··

sprawna komunikacja z rodzicami – m.in. moduły
Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
łatwy kontakt z uczniami bez względu na formę
nauczania – m.in. zadania domowe wraz z dołączonym plikiem
oraz moduły Wiadomości, Ogłoszenia, Plan lekcji i Terminarz
sprawna kontrola nieobecności – moduł e-Usprawiedliwienia
możliwość szybkiego przekazywania informacji –
m.in. wycieczki, kwestie bezpieczeństwa, nagłe zmiany
Aplikacja Librus dla rodziców i uczniów – Czytaj więcej >>
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LIBRUS SYNERGIA

WSPARCIE NAUCZYCIELI

·
·
·

wsparcie w procesie nauczania – m.in. słownik podstawy
programowej, ramowe plany nauczania oraz obszerna
Biblioteka rozkładów materiału nauczania
czas na rozwój i edukację uczniów – minimalizacja pracy
związanej z dokumentacją przebiegu nauczania
lekcje on-line – m.in. moduły Planer lekcji, Terminarz, Zadania
domowe

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

··
·

automatyzacja procesu zarządzania zastępstwami
wsparcie w planowaniu organizacji roku szkolnego –
możliwość importu danych z różnych arkuszy organizacyjnych
generowanie rozliczeń godzin ponadwymiarowych

OSZCZĘDNOŚCI

·
·

brak ukrytych kosztów wdrożenia oraz utrzymania
systemu – bezpłatne i automatyczne aktualizacje, bezpłatne
wsparcie techniczne Prestiż Plus
dopasowanie rozwiązania do realnych potrzeb danej
placówki – możliwość wyboru:
plan: Podstawowy, Rozszerzony, Kompleksowy
wariant systemu Synergia: Systema, Altum

··

BEZPIECZEŃSTWO

·
·
·

gwarancja bezpieczeństwa danych – przechowywanie
w chmurze zgodnie z wymogami UODO – wg rekomendacji dot.
cyfryzacji
zgodność z obowiązującymi przepisami prawa –
automatyczne aktualizacje dostosowujące system do bieżących
wymogów
wsparcie procesu wdrożenia i codziennej pracy – bezpłatne
wsparcie techniczne Prestiż Plus
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LIBRUS SYNERGIA

Sprawdź, który wariant
jest dla Ciebie
System LIBRUS Synergia dostępny jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą dostępnych
funkcji. Każdy z wariantów odpowiada innym potrzebom i oczekiwaniom placówki.

Systema

WSPARCIE
PROCESÓW
DYDAKTYCZNYCH
i podnoszenie jakości
edukacji w placówce

SPRAWNA
KOMUNIKACJA
z rodzicami i uczniami

RÓŻNE TYPY
DZIENNIKÓW
I DOKUMENTACJI
zintegrowane oraz
dostępne w jednym
miejscu

AUTOMATYZACJA
PROCESÓW
prowadzenia
i monitorowania
poprawności w wypełnianiu
dokumentacji przebiegu
nauczania

Altum

wszystkie funkcje wariantu Systema oraz...

AUTOMATYCZNE
MONITOROWANIE
pracy placówki w wielu
obszarach

WSPARCIE UCZNIÓW
ze specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi

ROZLICZANIE
GODZIN
nauczycieli w sposób
automatyczny
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WSPÓŁPRACA
Z RODZICAMI
i zwiększenie ich
zaangażowania
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LIBRUS SYNERGIA

Zobacz więcej

··
··
··
··
··

bezpłatne wsparcie techniczne Prestiż Plus
zawsze aktualne wzory dokumentów – szybka reakcja na zmiany w przepisach
bezpieczeństwo przechowywania danych
rozwiązanie dostosowane do edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych
wsparcie każdego trybu pracy szkoły – stacjonarnego, zdalnego, hybrydowego
rozwój systemu zgodnie z potrzebami użytkowników
bezpłatne prezentacje w szkole
wsparcie opiekuna na każdym etapie wdrożenia i pracy
łatwy dostęp do szkoleń
bezpłatne webinary dot. nowych funkcji systemu

SYSTEM LIBRUS SYNERGIA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW
Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

CZYTAJ WIĘCEJ >>
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LIBRUS SYNERGIA

Poznaj wybrane moduły
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
prowadzonego nadzoru pedagogicznego

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

·
·
·
·
·
··

12

prowadzenie jednej, spójnej, elektronicznej
dokumentacji oddziału przedszkolnego i szkoły
łatwiejsze zarządzanie pracą nauczycieli
(planowanie zastępstw, odwoływanie zajęć itp.)
sprawna komunikacja z rodzicami przedszkolaka –
nowy typ konta dla rodzica
dopasowanie sposobu planowania zajęć do
zróżnicowanych potrzeb placówki
tworzenie elastycznego planu zajęć, w których
udział biorą dzieci z różnych grup (np. zajęć
z języka obcego)
wpisywanie frekwencji godzinowej (od-do)
odnotowywanie realizacji zajęć z dowolnego
zakresu godzin
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LIBRUS SYNERGIA

ROZLICZANIE GODZIN

·
·
·
·
·
·

sprawne generowanie raportów z rozliczeniem
godzin ponadwymiarowych oraz godzin za
zastępstwa doraźne nauczycieli
możliwość tworzenia zestawień za dowolny
okres (sumy częściowe w ujęciu dziennym
i tygodniowym)
wykorzystanie do rozliczeń danych z arkusza
organizacyjnego
oszczędność czasu poprzez automatyczne
pobieranie danych do zestawień z różnych
części Synergii (także z modułów: DZD,
Świetlica, Oddziały przedszkolne, ZŚK/NI)
możliwość wprowadzania dodatkowych danych
o realizacjach i zastępstwach, które będą
ujmowane w raportach
pewność poprawnego rozliczania godzin
nauczyciela poprzez podgląd/akceptację
wygenerowanego zestawienia przez
pracownika

RÓŻNE POTRZEBY UCZNIÓW
– ZAWSZE POPRAWNA
DOKUMENTACJA
Szkolna dokumentacja to nie tylko standardowy
dziennik lekcyjny. W Synergii znajdziesz szereg
modułów i dzienników dodatkowych. Dzięki
wzajemnej integracji pozwolą Ci one sprawnie
zarządzać edukacją i opieką nad uczniem.

··
··
·
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Dzienniki zajęć dodatkowych
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
Nauczanie indywidualne
Świetlica
Specjalne potrzeby edukacyjne
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APLIKACJA LIBRUS

Aplikacja Librus
dla rodziców i uczniów

Aplikacja mobilna Librus została
stworzona w odpowiedzi na potrzeby
uczniów i ich rodziców. Umożliwia im bieżący
dostęp do informacji ze szkoły za pomocą
smartfona – bez włączania komputera. Jednak
funkcje aplikacji niewątpliwie wspierają również
codzienną pracę nauczycieli. Rodzice bardziej
angażują się w edukację swojego dziecka i życie
szkoły, co zdecydowanie usprawnia pracę
wychowawców.

integracja z LIBRUS Synergia
prosta obsługa
przejrzyste menu
łatwa nawigacja
bezpłatne pobranie, instalacja i aktualizacje
oceny
nieobecności
zadania domowe
plan lekcji
wiadomości
ogłoszenia
uwagi o uczniu
e-Usprawiedliwienia
załączanie i pobieranie plików
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APLIKACJA LIBRUS

Znajdź wsparcie
w aplikacji
NIEZAWODNA POMOC
Dyrektorzy i nauczyciele mają pewność, że wszystkie ważne informacje
dotrą do rodziców i uczniów. Wydajna i niezawodna aplikacja zapewnia
wsparcie w komunikacji oraz organizacji nauki zarówno podczas zajęć
zdalnych, jak i stacjonarnych czy hybrydowych.

SPRAWNA KOMUNIKACJA
Kontakt z rodzicami jeszcze nigdy nie był tak szybki. Mogą odebrać
i wysłać wiadomość za pomocą swojego smartfona. Wszystkie wiadomości
znajdą w jednym miejscu, wyszukają te potrzebne, a wysyłając – odbiorcę
wybiorą z listy. Z łatwością pobiorą pliki załączone do wiadomości oraz prac
domowych. A uczniowie odeślą gotowe zadania do nauczyciela.

ŁATWE MONITOROWANIE NAUKI
I NIEOBECNOŚCI
Rodzice mają bieżący wgląd do ocen i zachowania. Dzięki temu wiedzą,
kiedy dziecko potrzebuje wsparcia. Mogą sprawdzić – bez włączania
komputera – co jest zadane. Wiadomo, z czego zrobić powtórkę
materiału, jakie ubranie przygotować oraz co spakować do plecaka. Za
pomocą aplikacji Librus mogą też usprawiedliwiać nieobecności dziecka
na zajęciach oraz zgłaszać jego planowaną absencję.

WIDEOLEKCJE – WIELE PLATFORM,
JEDNO KLIKNIĘCIE
Korzystając z aplikacji, uczniowie bez problemu dołączą do
zaplanowanych lekcji – również na smartfonie. Nie muszą szukać
odpowiedniego linku – trafią na właściwą lekcję, bez żadnego spóźnienia.
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 poszczególnych wariantach, w tym w wariancie „Mobilne
dodatki” (dodatkowo płatnym), znajduje się na stronie konto.librus.pl.
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E-ŚWIADECTWA

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.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

··
·

automatyczne wypełnianie świadectw ukończenia szkoły
wydruk świadectw na giloszach i kompletnych arkuszy ocen
tworzenie wydruków ocen na zebrania z rodzicami

INTEGRACJA

··

jeden login i hasło do e-Świadectw i systemu LIBRUS Synergia
możliwość przejścia do e-Świadectw po zalogowaniu do systemu
LIBRUS Synergia

16
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E-ŚWIADECTWA

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

BEZPIECZEŃSTWO

·
·

bezpieczne przechowywanie danych osobowych uczniów zgodne
z wymogami UODO
bezpłatne i automatyczne aktualizacje

WYGODA UŻYTKOWANIA

··
·
·

dostęp do aplikacji przez przeglądarkę WWW
wzory świadectw zgodne z rozporządzeniami MEiN
brak konieczności zapisywania efektów pracy na komputerach,
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

SYSTEM E-ŚWIADECTWA
DOSTĘPNY W RAMACH 3 PLANÓW
Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

CZYTAJ WIĘCEJ >>
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E-SEKRETARIAT

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 ewidencji 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 najważniejsze 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
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E-SEKRETARIAT

BEZPIECZEŃSTWO

··
·

bezpłatne, automatyczne aktualizacje
przechowywanie danych osobowych uczniów zgodne z wymogami UODO
automatyczne wykonywanie kopii bazy danych

INTEGRACJA

·
·
·

zawsze poprawne dane dzięki wspólnej bazie uczniów z systemami
LIBRUS Synergia oraz e-Świadectwa
możliwość komunikacji między użytkownikami e-Sekretariatu
i rozwiązania LIBRUS Synergia
jeden login i hasło do e-Sekretariatu i systemu LIBRUS Synergia

IMPORT/EKSPORT DANYCH

··

import/eksport danych z/do dowolnego systemu w formacie SOU
eksport danych do SIO

WYGODNA OBSŁUGA

··
·

wystarczy dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa
brak konieczności instalacji
współpraca z dowolnym systemem operacyjnym

SYSTEM E-SEKRETARIAT
DOSTĘPNY W RAMACH PLANÓW
Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

CZYTAJ WIĘCEJ >>
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E-PLAN LEKCJI

e-Plan lekcji
Automatycznie generuj harmonogram pracy szkoły dzięki nowej wersji
programu dostępnej on-line. Uwzględnij nawet bardzo skomplikowane założenia
i w razie potrzeby twórz alternatywne wersje.

WYGODNA PRACA ON-LINE

··
··
··

NOWOŚĆ

dostęp do systemu za pomocą przeglądarki internetowej
możliwość dodania nieograniczonej liczby kont użytkowników
praca kilku osób w tym samym czasie
dostęp do planów możliwy w dowolnym miejscu i czasie
automatyczne i bezpłatne aktualizacje
dodatkowa moc obliczeniowa zewnętrznych serwerów –
sprawna praca nawet przy użyciu mniej wydajnego komputera

GWARANCJA POPRAWNOŚCI

··
·

zgodność planu lekcji z zaleceniami sanepidu dot. rozłożenia zajęć w czasie
dostosowanie siatki lekcji do czasu pracy i wymagań nauczycieli, a także
warunków lokalowych szkoły
testowanie poprawności struktury wprowadzonych danych
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E-PLAN LEKCJI

SPRAWNA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

··
··
·

generowanie planu lekcji zgodnie ze wszystkimi wymogami
układanie planów lekcji w cyklach
moduł Dyżury dostępny bezpłatnie w ramach licencji
definiowanie oraz minimalizowanie liczby okienek
uwzględnianie indywidualnego toku nauczania klas IB
czy wsparcia drugiego nauczyciela dla klas integracyjnych

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

··
··
··
··
SPÓJNOŚĆ DANYCH
··
··
INTEGRACJA Z LIBRUS SYNERGIA
··

automatyczne generowanie planu wg wprowadzonych wcześniej warunków
obsługa nawet bardzo skomplikowanych założeń (trymestry, seminaria,
system dwuzmianowy)
wskazanie ewentualnych konfliktów w planie
hurtowa zmiana danych
historia edycji tworzonych planów lekcji – powrót do poprzedniej wersji
generowanie wydruków i raportów
zapisywanie danych na serwerach – efekty pracy nie zostaną utracone
udostępnienie programu również w wersji desktopowej – praca offline

zmiany są na bieżąco wyświetlane innym użytkownikom
import danych z wybranych arkuszy organizacyjnych
eksport danych do Excela
eksport planu do Generatora WWW i publikacja na stronach internetowych

bezplikowy eksport danych bez użycia specjalnych kodów rejestracyjnych
sprawne udostępnienie planu uczniom i nauczycielom w dzienniku
elektronicznym

SYSTEM E-PLAN LEKCJI
DOSTĘPNY W RAMACH PLANU
Wybierz najlepszy dla Twojej placówki

Podstawowy

Rozszerzony

Kompleksowy

CZYTAJ WIĘCEJ >>
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GENERATOR WWW

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
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GENERATOR WWW

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 e-Planu lekcji
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
słabowidzących)
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E-BIBLIO

e-biblio
Sprawnie i efektywnie zarządzaj pracą szkolnej biblioteki, również za pomocą urządzeń
mobilnych. Ogranicz biurokrację, promuj czytelnictwo, usprawnij pracę bibliotekarza,
daj uczniom innowacyjne narzędzie do wypożyczania książek –
twórz nowoczesny wizerunek szkoły!

PRACA ZDALNA

·
··
··
·

przeglądanie katalogu i rezerwacja książek z komputera, a nawet smartfona
czytelnika
szybkie wypożyczanie książek za pomocą samego czytnika
samodzielna prolongata z poziomu konta czytelnika
wypożyczanie podręczników do wybranej przez bibliotekarza daty
możliwość seryjnej zmiany terminu zwrotu książek przez bibliotekarza –
podręczniki wypożyczone są na ustalony okres – bez konieczności
prolongaty
elektroniczne prowadzenie ksiąg inwentarzowych i automatyczne
monitorowanie pracy biblioteki
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E-BIBLIO

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

·
·

szybkie katalogowanie zbiorów dzięki pobieraniu opisów z Biblioteki
Narodowej i KaRo
automatyczna aktualizacja opisów dzięki stałemu połączeniu z bazą BN

IMPORT/EKSPORT DANYCH

INTEGRACJA

·
·

możliwość przejścia do e-biblio po zalogowaniu
do systemu LIBRUS Synergia
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

KONIEC ŻMUDNEGO WYPEŁNIANIA
DOKUMENTACJI

··
··
··

prowadzenie dziennika zajęć biblioteki
dokumentacja biblioteki w formie elektronicznej
prowadzenie ksiąg inwentarzowych
obsługa ubytkowania zasobów oraz przeprowadzanie skontrum
możliwość wydruku dokumentów
ewidencja podręczników szkolnych
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INDYWIDUALNI.PL

indywidualni.pl
Twórz szkołę, w której uczniowie będą chcieli się uczyć i rozwijać,
a przede wszystkim odkryją swoje pasje i talenty.

60

MINUT

Trafne i jednocześnie szybkie
rozpoznanie strategii uczenia się,
mocnych stron i talentów uczniów za
pomocą testów on-line.

1

PROFIL

Narzędzie generuje profil grupowy wszystkich
uczniów – rzetelnie określa strategię uczenia
się grupy. Pozwala na celowy dobór metod
pracy z klasą.

150

indywidualni.pl dają możliwość wzrostu
poziomu aktywizacji uczniów, proponując
metody skutecznego uczenia się i nauczania.

METOD

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.

(...) 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

26

www.indywidualni.pl

#WSPIERAMY

INDYWIDUALNI.PL

Indywidualizacja procesu nauczania
jest jednym z naszych priorytetów

Biorąc pod uwagę rozmach, wielostronność

m.in. dlatego, że przyczynia się do

działań oraz rzetelność w przygotowaniu,

unikalny w kontekście

osiągnięcia sukcesów edukacyjnych

projekt indywidualni.pl należy ocenić

rozwiązań dostępnych

uczniów. Decyzja o wdrożeniu projektu

jako jedną z najbardziej atrakcyjnych

na polskim rynku

indywidualni.pl to niezwykle ważny

i innowacyjnych propozycji wspierających

edukacyjnym.

krok w podnoszeniu jakości edukacji

indywidualizację procesu nauczania i uczenia

w krakowskich szkołach.

się w warunkach instytucji szkolnej.

Dariusz Domajewski, Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji Miasta Krakowa

Bardzo ciekawy projekt,

prof. dr hab. inż.
dr Marek Kaczmarzyk
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INDYWIDUALNI.PL

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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INDYWIDUALNI.PL

METODY I TECHNIKI INDYWIDUALNE
Każdy uczeń i jego rodzice otrzymują dostęp do metod i technik
przyspieszonego uczenia się, by wiedzieli, jak uczyć się skutecznie.
22.

Jaki tytuł? Rozbudź swoją kreatywność

i wymyśl nazwy
obrazów!obrazu.
Wymyśl
nazwę

Oblicz.

Oblicz:

+

+

9.

= 18

+

+

= 28

+

+

= 28

+

Znajdź...

+

Oblicz:

ZNAJDŹ...

=

Lec ą
50

Dom
500

Cegły,

100

M uruj ą .

1000
edukacja dla efektów

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

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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CKN LIBRUS

Centrum Kształcenia
Nauczycieli Librus
CO ZYSKUJESZ, WYBIERAJĄC NAS?

TEMATY SZKOLEŃ
ODPOWIADAJĄCE NA
REALNE POTRZEBY
PRACOWNIKÓW OŚWIATY
w danym momencie roku
szkolnego

PORADĘ I POGŁĘBIONĄ
DIAGNOZĘ POTRZEB
SZKOLENIOWYCH
pracowników placówki

WIEDZĘ PRZEKAZYWANĄ
PRZEZ DOŚWIADCZONYCH
TRENERÓW-PRAKTYKÓW,
którzy doskonale znają
wyzwania edukacyjne

WYBÓR AKTUALNYCH
TEMATÓW
z oferty kwartalnej

ELASTYCZNE FORMY
SZKOLENIA
szkolenia otwarte, on-line
i stacjonarne

CERTYFIKATY
I PROFESJONALNE
MATERIAŁY
szkoleniowe

EKSPERCKIE
ARTYKUŁY
tworzone przez
edukatorów-praktyków

MATERIAŁY DO PRACY
Z UCZNIAMI
do wykorzystania
podczas zajęć

MATERIAŁY
DO ROZWOJU WŁASNEGO
i kompetencji zawodowych
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CKN LIBRUS

Liczy się zaufanie
i doświadczenie!
20
LAT

DZIAŁAMY
na rynku od 20 lat

POSIADAMY WPIS

do ewidencji niepublicznych
placówek doskonalenia nauczycieli
prowadzony przez Samorząd
Województwa Śląskiego

SPOTYKAMY

się z Wami na terenie całego kraju

90 000

SZKOLIMY

90 000 uczestników rocznie

JESTEŚMY
I DZIAŁAMY DLA WAS!

Dane: grudzień 2021 r.
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CKN LIBRUS

Biuletyn CKN Librus

Poszukujesz aktualnych przepisów
i wytycznych z zakresu prawa
oświatowego?
Zależy Ci na rozwoju – swoim i innych
pracowników placówki?
Dbasz o dobrą i motywującą atmosferę
w szkole?
JEŚLI CHOĆ RAZ ODPOWIEDŹ BRZMI: TAK...
BIULETYN CKN LIBRUS JEST DLA CIEBIE!

@

biuletyn.librus.pl
Zapisz się

OTRZYMUJ BEZPŁATNIE NA SKRZYNKĘ MAILOWĄ:

··
··
··

praktyczne karty pracy dla wszystkich etapów edukacyjnych
specjalistyczne artykuły dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych
e-booki z gotowymi materiałami lub analizami ekspertów
aktualności z prawa oświatowego
wartościowe treści i porady, tworzone z myślą o rodzicach Twoich uczniów
informacje o projektach i szkoleniach, których tematy odpowiadają na bieżące
wyzwania pracowników oświaty
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KONFERENCJA

Konferencja
Nowoczesny Dyrektor
Wydarzenie dla najbardziej innowacyjnych dyrektorów szkół z całej
Polski. Co roku dostarcza uczestnikom ogromną porcję praktycznej
wiedzy, która jest odpowiedzią na ich aktualne potrzeby.

WYKŁADY
EKSPERTÓW
SPOTKANIA
Z EDUKATORAMI-PRAKTYKAMI
DUŻA DAWKA
INSPIRACJI
PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI
NOWOCZESNA
FORMUŁA
PROFESJONALNA
ORGANIZACJA
33
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KONFERENCJA

nowoczesne spojrzenie na wiele codziennych wyzwań,
które towarzyszą managerom placówek
pasjonujące wykłady ekspertów ze świata edukacji,
psychologii i kultury, których wystąpienia obowiązkowo
okraszone są przydatnymi wskazówkami do wykorzystania
w codziennej pracy
edukatorzy-praktycy wskazujący na dobre praktyki
i użyteczne rozwiązania osadzone w szkolnej rzeczywistości
potężna dawka inspiracji, która pozwola dyrektorom na
budowanie nowoczesnego wizerunku placówki, którą
zarządzają

nowoczesny-dyrektor.pl
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PORTALE

Portal Librus Szkoła
Każdego dnia czytaj artykuły tworzone przez specjalistów, a praktyczne
materiały wykorzystuj w pracy z dziećmi i młodzieżą. Poznaj # i znajdź
tematy, które Cię interesują.

#prawo oświatowe >>
zyskaj informacje o najnowszych rozporządzeniach,
wymogach i zmianach dotyczących edukacji

#dydaktyka >>
wykorzystaj na swoich lekcjach inspirujące metody,
techniki i ćwiczenia

#rozwój >>
pomagaj innym i jednocześnie pamiętaj o swoich
potrzebach

#doskonalenie >>
weź udział w szkoleniach i webinarach, których tematy
dotyczą aktualnych wyzwań pracowników oświaty

#uczeń ze SPE >>
wspieraj uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

#poznaj synergię >>
przeczytaj nasze poradniki i korzystaj w pełni
z rozwiązania LIBRUS Synergia

#projekt społeczny >>
poznaj unikalne akcje i projekty społeczne
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PORTALE

PORTAL LIBRUS SZKOŁA – KORZYSTAJ
Z WIEDZY EKSPERTÓW

··
··
·

gotowe ćwiczenia, karty pracy i scenariusze lekcji dla wszystkich etapów edukacyjnych
prawo oświatowe – aktualności i analizy
artykuły i wskazówki specjalistów
metody i techniki, które wykorzystasz w codziennej pracy w szkole i przedszkolu
projekty, szkolenia i konkursy

Portal Librus Rodzina
Codzienna dawka wiedzy i inspiracji dla rodziców oraz uczniów.
Poznaj # i poleć artykuły rodzicom swoich uczniów!

#wychowanie >>
czytaj artykuły, korzystaj z wiedzy specjalistów
i twórz dom pełen bezwarunkowej miłości

#psychologia >>
otwórz się na ekspercką wiedzę z zakresu
psychologii, wykorzystaj ją na co dzień

#czas wolny >>
spędźcie czas razem, zainspiruj się pomysłami na
rodzinne, ciekawe popołudnia

#aplikacja Librus >>
poznaj poradniki i skorzystaj z możliwości
aplikacji Librus
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LIBRUS

Librus – społecznie
odpowiedzialni
Librus to nowoczesne rozwiązania IT i profesjonalne szkolenia,
ale także...

Projekty społeczne
wspierające pracowników oświaty
oraz rodziców i uczniów

JAK TO WYGLĄDA W LICZBACH?
ponad 860 000 osób objętych kampanią informacyjną
i ponad 700 prac zgłoszonych do konkursu, który
towarzyszył projektowi społecznemu NIE dla Smogu!

blisko 200 000 wyświetleń szkoleń (na kanale YouTube)
i 50 000 pobranych materiałów, które stworzone zostały
w ramach projektu WspieraMy relacje

niemal 1 000 przeszkolonych placówek podczas projektu
społecznego Wspieramy Zdalne Nauczanie

300 szkoleń on-line i 7 200 uczestników projektu Edukacja
Zdalna z Energią

Współpracujemy z organizacjami społecznymi np. fundacjami i chętnie bierzemy
udział w różnego rodzaju kampaniach społecznych m.in. Szlachetna Paczka, Cała
Polska czyta dzieciom, Sieciaki.
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LIBRUS

WSPARCIE EDUKACJI
ZDALNEJ
poradniki, bezpłatne szkolenia, analizy prawa
oświatowego, rozwój systemu o funkcjonalność
dopasowaną do aktualnych wymagań – wspieramy
Was w codziennych wyzwaniach

EKOLOGIA
wprowadzamy codzienne ekonawyki – odchodzimy
od drukowania umów czy faktur, z zalegających
materiałów tworzymy librusowe ekonotatniki,
organizujemy i uczestniczymy w ekoprojektach

Korści łynące  rak idn:

rec odne
ses

więka
kewość

lez ac

mis yz
coób ec

więke zole
z życ

lez 

więka
życwść

więka dność
pyhn

Bądź życw a sgo ózu!
Źródło: Siegel, R. (2011). Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

PORTALE LIBRUS SZKOŁA
I LIBRUS RODZINA
szkola.librus.pl | rodzina.librus.pl
rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół
oferujemy codzienną dawkę wiedzy, dotyczącą
m.in. wychowania, edukacji, prawa oświatowego
czy samorozwoju
CZYTAJ WIĘCEJ >>

WOLONTARIAT
pracownicy firmy Librus 2 dni w roku mogą
wykorzystać na wspieranie najbardziej
potrzebujących
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LIBRUS
al. Korfantego 193
40-153 Katowice
tel. 32 350 85 85
godz. pracy 8:00 - 16:00
librus@librus.pl
www.librus.pl

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

