
LIBRUS Synergia 
jako jedyna forma 
dokumentowania przebiegu 
nauczania

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich 
użytkowników LIBRUS Synergia – dyrektorów, 
administratorów i nauczycieli, którzy pracowali już 
z rozwiązaniem. Na szkoleniu zostaną omówione 
najnowsze i najważniejsze moduły LIBRUS Synergia, 
które szkoła dokumentująca przebieg nauczania tylko 
w formie elektronicznej powinna znać i wykorzystywać. 
Kurs będzie przeprowadzony w formie warsztatów 
w pracowni komputerowej przez certyfikowanego 
trenera - specjalistę TIK.

ZAGADNIENIA

Liczba zagadnień możliwych do przedstawienia  
podczas szkolenia uzależniona jest od czasu 
potrzebnego na ich zaprezentowanie. Długość 
omawiania danego zagadnienia podana jest przy 
jego tytule. Całościowy czas szkolenia nie powinien 
przekraczać 120 minut. Bezpośrednio przed 
szkoleniem prosimy o kontakt z koordynatorem 
szkoleń i wskazanie najważniejszych dla Państwa 
tematów. Dzięki temu szkolenie zostanie dopasowane 
do Państwa potrzeb.

SZKOLENIE RÓWNIEŻ ON-LINE

FORMA SZKOLENIA
Stacjonarna - warsztat przy komputerach (maks. 2 osoby przy komputerze)
On-line - wymagany sprzęt: komputer z przeglądarką i dostępem do Internetu

CZAS TRWANIA: 120 minut

CENA: grupa maks. 25 os.
• stacjonarnie: 2070 zł
• on-line: 1610 zł

Oferta obowiązuje 30 dni od jej wysłania.
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ZAGADNIENIA DO WYBORU

 1. NOWOŚĆ 
 Moduł Oddziały przedszkolne***
 
• tworzenie struktury oddziału przedszkolnego
• sporządzanie ramowego planu dnia
• prawidłowe uzupełnianie dokumentacji zajęć
• zarządzanie nieobecnościami nauczycieli oddziału przedszkolnego 

 
 
 2. NOWOŚĆ 

 Moduł Rozliczanie godzin*

• wprowadzanie danych bazowych
• tworzenie zestawień godzin pracowników i ich uzupełnianie
• generowanie raportów zbiorczych
• konfiguracja powiadomień
 

 3. Dziennik zajęć dodatkowych***

• konfigurowanie i nadawanie uprawnień do modułu
• zakładanie różnych typów dzienników (zajęć logopedycznych, 

rewalidacyjno-wychowawczych, z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, nauczyciela wspomagającego, świetlicy)

• poprawne prowadzenie dokumentacji przez nauczyciela
• monitorowanie pracy przez nauczyciela oraz dyrektora placówki 

 

 4. Specjalne potrzeby edukacyjne*

• nadawanie uprawnień do modułu
• wprowadzanie dokumentów będących podstawą objęcia ucznia 

pomocą
• tworzenie planu wsparcia dla ucznia
• analiza informacji i rozwoju dziecka przez nauczycieli 

 
 
 5. Nauczanie indywidualne i Zindywidualizowana   
 ścieżka kształcenia** 

• nadawanie uprawnień do modułu
• wprowadzanie dokumentów będących podstawą objęcia ucznia 

pomocą
• tworzenie planu wsparcia dla ucznia
• analiza informacji i rozwoju dziecka przez nauczycieli 

 
 
 6. Dodatkowe funkcje rozwiązania 

• integracja kont użytkowników z dyskiem sieciowym (Microsoft 
OneDrive, Dysk Google)

• wykorzystanie modułu Zadania domowe w połączeniu z dyskiem 
sieciowym  

• moduł e-Usprawiedliwienia*

*Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Altum rozwiązania LIBRUS Synergia. 
**Poszczególne podpunkty danego zagadnienia będą omawiane w zależności od posiadanego wariantu 
rozwiązania LIBRUS Synergia. 
***Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Systema lub Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
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 10. Uzupełnianie braków w dokumentacji

• braki tematów
• braki we frekwencji 
• braki realizacji  

 
 
 11. Elektroniczna biblioteka rozkładów materiałów    
 nauczania

• Rozkłady materiału nauczania kontra Aktywne rozkłady materiału 
nauczania

• wyszukiwanie rozkładów w Elektronicznej bibliotece rozkładów 
materiałów nauczania (EBRMN) 

• wyszukiwanie rozkładów oficjalnych dodanych przez wydawców
• wyszukiwanie rozkładów dodanych przez nauczycieli
• edycja rozkładów, w tym łączenie tematu z treścią edukacyjną
• wykorzystywanie Słownika podstawy programowej   ***
• import rozkładów z arkuszy Excel i ich przygotowanie
• modyfikacja oryginalnych rozkładów na własne potrzeby
• siatki godzin

 12. Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu**

• moduł Zastępstwa
• moduł Wycieczki
• Plan lekcji
• Ramowe plany nauczania 
• moduł Ankiety

ZAGADNIENIA DO WYBORU

 7. Interfejs lekcyjny**

• standardowa lekcja lub zastępstwo 
• Rozkłady materiału nauczania (RMN) oraz Aktywne rozkłady materiału 

nauczania (ARMN) 
• lekcja liczona w Ramowych planach nauczania (RPN) 
• e-Raporty TIK 
• e-Tablica 
• notatki i przypominajki 
• dostosowanie funkcji Interfejsu do własnych potrzeb
 

 8. Moduł Zastępstwa

• wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za zastępstwa 
• wprowadzanie i konfigurowanie danych
• nadawanie uprawnień
• różne rodzaje zastępstw (1-n, n-1, n-n, 1-1)
• przenoszenie lekcji
• wpływ zastosowanych zmian na dokumentację i pracę szkoły 
• wykorzystanie raportów

 
 9. Konfiguracja systemu, w tym blokowanie zmian 
 w LIBRUS Synergia
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    Nie dotyczy przedmiotów zawodowych.
*Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Altum rozwiązania LIBRUS Synergia. 
**Poszczególne podpunkty danego zagadnienia będą omawiane w zależności od posiadanego wariantu 
rozwiązania LIBRUS Synergia. 
***Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Systema lub Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
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 13. Konfiguracja systemu, w tym blokowanie zmian 
 w LIBRUS Synergia

 14. Moduł Ramowe plany nauczania***

• informacje ogólne
• konfiguracja
• wprowadzanie danych oraz wyjątków 
• wykorzystanie raportów

 15. Moduł Wycieczki***

• uprawnienia do korzystania z modułu
• wprowadzanie zmian, odnotowywanie frekwencji
• harmonogram wycieczki
• wpływ wycieczki na RPN
• wpływ wprowadzanych zmian na dokumentację i pracę szkoły

 16. Zarządzanie modułem Ankiety*

• personalizowanie ankiet
• dodawanie różnych pytań do ankiety (jednokrotny i wielokrotny wybór, 

pytania otwarte, skala ocen)
• publikowanie i sprawdzanie wyników 

ZAGADNIENIA DO WYBORU

 

 17. Moduł Wskaźniki* 
 TYLKO DLA DYREKCJI

• wskaźniki jako narzędzie analityczne, ułatwiające monitorowanie 
sytuacji w szkole

• konfiguracja wskaźników
• podział wskaźników i obsługa zakładki „Moje wskaźniki”
• interpretacja danych - szczegóły i podziały wskaźnika, dostępne rodzaje 

widoków, wydruk 
• funkcja Powiadomienia nauczycieli

 
 18. Moduł Świetlica*** 

• konfiguracja modułu Świetlica
• organizacja grup szkolnych oraz przydzielanie do nich uczniów 
• odnotowywanie przyjść/wyjść uczniów
• wpisywanie zrealizowanych zajęć

 19. Numerowanie sal

• widok zarządzania salami szkolnymi (dodawanie, edytowanie, przeglądanie)
• wykorzystanie sal w planie lekcji, zastępstwach, terminarzu, wywiadówkach
• przypisywanie sal do przedmiotów, nauczycieli oraz klas
• podpowiadanie sal w planie lekcji na podstawie wskazanego przydziału

*Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.
**Poszczególne podpunkty danego zagadnienia będą omawiane w zależności od posiadanego 
wariantu rozwiązania LIBRUS Synergia.
***Zagadnienie dla placówek posiadających wariant Systema lub Altum rozwiązania LIBRUS Synergia.

KONTAKT
szkolenia@librus.pl
32 350 85 85 wew. 4, a następnie 1
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https://portal.librus.pl/szkola/ckn-newsletter

