
Krok po kroku 



E- dziennik Librus dostępny jest na stronie: 
 
 

synergia.librus.pl 



Login: 
Wpisujemy 7- cyfrowy 
numer 

Numer login i hasło do pierwszego logowania 
otrzymają Państwo w sekretariacie szkoły.  

hasło: 
Wpisujemy otrzymane w szkole 
hasło 



Przy pierwszym logowaniu program wymusi zmianę hasła  - 
Państwo sami wybierają nowe hasło, aby było dostatecznie 
silne powinno zawierać min. 8 znaków (słowo, duże i małe 

litery oraz cyfry) np. Kamil1124 



Prosimy wpisać swój adres e-mail. W przypadku 
zapomnienia hasła, na ten adres zostanie wysłana 

wiadomość z wygenerowanym nowym hasłem. 

Zaznaczamy te dwa pola 
Zapisz 



Program będzie przypominał o konieczności zmiany 
hasła: 

co 90 dni. 

Zmiana hasła: 
Ustawienia - 
konfiguracja 



Narzędzia  -  konto rodzica 

Niebieskie kółko przy ocenach 
oznacza liczbę ocen dodanych  
od ostatniego logowania. 

W czerwonym kółku widnieje 
liczba nieprzeczytanych 
wiadomości np.  od 
nauczyciela, dyrektora lub 
administratora e-dziennika. 

Ogłoszenie – tablica ogłoszeń 
- Wysłana dla wszystkich rodziców. 



Oceny w klasach 1-3 

w – wspaniale, bd – bardzo dobrze, db – dobrze, s - słabo 



Przykład oceny opisowej. 

Oceny w klasach 1-3 



Oceny bieżące z języka angielskiego i religii/etyki, są określone w skali 1-6. 

Po najechaniu myszką na ocenę  podana jest informacja, kiedy była 
wystawiona ocena oraz za co. Nauczyciel ma również możliwość wstawienia 
komentarza. 

Oceny w klasach 1-3 



Oceny w klasach 4-6  

 (przykładowa karta ocen – ucznia gimnazjum) 

Komentarz do oceny  
– po najechaniu myszką na ocenę 

Objaśnienia: 
[1,4] – ocena 1 poprawiona na 4 
, - brak oddanej pracy 

  ocena śródroczna 

  ocena roczna 



Frekwencja ucznia. 



Poczta – odbieranie  wiadomości. 

Napisz wiadomość 

Odczytujemy wiadomość 



Poczta –  wysyłanie wiadomości. 

Wybieramy grupę adresata  

Wybieramy konkretnego adresata  



Poczta –  wysyłanie wiadomości. 

Rodzic może napisać do  wychowawcy klasy lub innego 
nauczyciela wiadomość dotyczącą: 
 
- planowanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole, 
- usprawiedliwienie nieobecności ucznia,  
 (po podpisaniu odpowiedniej zgody u wychowawcy) 
- prośbę o ustalenie terminu spotkania z nauczycielem poza 

wyznaczonymi dyżurami. 
 

Problemy klasowe i inne sporne kwestie nie będą rozwiązywane 
poprzez pocztę. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni 
kontakt z nauczycielem. 

 
 



Terminarz klasy na dany miesiąc 

Informacje w terminarzu: 
- Sprawdziany  - wycieczki klasowe 
- Imprezy szkolne/klasowe - zebrania 
- Zastępstwa   - odwołanie zajęć 



Dodatkowe narzędzia 

Uwagi ucznia – podane w kategorii 
pozytywne/negatywne 

Dokumenty szkolne 




