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Журнал Librus

Dziennik  elektroniczny  Librus  jest  elektroniczną  wersją  dziennika  papierowego   i  jest
przeznaczony dla ułatwienia komunikacji pomiędzy szkołą, a rodzicami oraz daje wgląd do
ocen i obecności uczniów.
Электронный  журнал  Librus  это  современная  версия  классного  журнала.  Он
предназначен  для  более  удобного  общения  между школой  и  родителями,  а  также
позволяет в любое время просмотреть оценки и посещаемость ребёнка.

KORZYSTANIE Z LIBRUSA 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ 
Każdy  uczeń  i  jego  rodzice  otrzymują  ze  szkoły  login  i  hasło  do  Dziennika
elektronicznego Librus. 
Login ucznia i rodzica składa się z tych samych cyfr, uczeń na końcu ma małą literkę „u”. 
Каждый ученик и его родители получают в школе индивидуальный код (учётную
запись) и пароль для входа в приложение.
Учётные записи ученика и родителя состоят из тех самых цифр, только в ученика в
конце есть маленькая буква „u”.

Żeby zalogować się do Librusa wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu np.
komputer lub smartfon. 
Чтобы  войти  в  Librus  достаточно  иметь  любое  устройство  с  доступом  к
Интернету, например компьютер или смартфон.

W okno adresu przeglądarki internetowej należy wpisać adres: 
В окне поисковика нужно написать адрес:

https://portal.librus.pl/rodzina 

Następnie należy kliknąć na fioletowy przycisk „Librus Synergia” i na słowo „Zaloguj”. 
Затем выбираем на фиолетовом фоне „Librus Synergia” и потом слово „Zaloguj”. 
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Otwiera się strona logowania gdzie: 
Появиться окно доступа
wpisujemy login (np. 7896578)
пишем наш номер учётной записи

i  hasło  (np.  rt56Y4gg), które trzeba
zmienić na  własne  przy  pierwszym
logowaniu. 
И  пароль,  который  нужно
изменить на свой вовремя первого
входа.

 Dziecko posiada własne konto, a rodzic własne. Logujecie się tylko na konto Rodzica, hasło
do konta musi być chronione przed dziećmi. 
У ребёнка свой аккаунт, у родителя свой. Вы заходите только в свою учётную запись,
пароль к своей записи Вам нужно хранить перед детьми. 

Po zalogowaniu  widzimy, takie okno После входа в приложение мы видим такое окно. 

Librus na koncie Rodzica ma następujące zakładki:
- Oceny
- W ocenach na dole UWAGI i ZACHOWANIE
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- Frekwencja
- Wiadomości
- Ogłoszenia
- Terminarz
- Zadania domowe

Интерфейс приложения состоит из:
- Оценки

Oceny  podzielone  na  przedmioty,  semestry  (okres  I,  okres  II),  oceny  bieżące  oraz
propozycję  oceny  po  każdym  semestrze  oraz  propozycję  oceny  końcowej  rocznej  i
ostateczną ocenę roczną.

Оценки  разделены  по  предметам,  полугодиям  и  на  текущие  оценки.  Сначала
выставляют  прогнозированные  оценки  за  полугодия  и  годовые,  а  потом
окончательные. 
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W ocenach na dole UWAGI i ZACHOWANIE
В оценках внизу мы увидим UWAGI i ZACHOWANIE (ЗАМЕЧАНИЯ и ПОВЕДЕНИЕ)

- Посещаемость

- Объявления
W zakładce Ogłoszenia pojawia się informacja o  różnych wydarzeniach w szkole.  
В закладке Объявления мы найдем информацию о школьных мероприятиях.
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WIADOMOŚCI
СООБЩЕНИЯ

W zakładce wiadomości zobaczymy:

- Napisz - Написать сообщение
- Uwagi - Замечания
- Odebrane - Входящие
- Wysłane - Отправленные
- Kosz - Корзина
- Archiwum - Архив

NOWA WIADOMOŚĆ 
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
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-

Wybieramy „Napisz”.  Z  lewej  strony wybieramy adresata  wiadomości,  z  prawej  strony
wpisujemy temat i treść wiadomości. I klikamy przycisk „Wyślij”.
Выбираем „Napisz”. Слева в списке ищем адресата, а справа пишем сообщение. И
нажимаем „Wyślij”.

Jeśli  przy zakładce  „Wiadomości”  mamy czerwone kółko z liczbą,  to  oznacza,  że mamy
nowe nieprzeczytane wiadomości. Wystarczy wejść w zakładkę i kliknąć na tę wiadomość.

Если возле слова  „Wiadomości”есть красный кружок с цифрой — значить появилось
новое сообщение. Достаточно войти в закладку и нажать на сообщение.

UWAGI
Uwagi mogą być negatywne i pozytywne. Jeśli uczeń otrzymuje uwagę to ona jest widoczna

w wiadomościach z prawej strony okna. Klikamy w „Uwagi”

- Расписание уроков

-

W tej zakładce znajdziemy plan lekcji klasy, do której uczęszcza dziecko.
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Здесь находится расписание уроков ребёнка.

W zakładce „Pliki szkoły” znajdziecie  Regulamin szkoły. 

В закладке „Pliki szkoły” Вы можете ознакомиться с Регламентом школы.

- Домашнее задание

W tej zakładce zapisane zadania domowe oraz termin jego wykonania.
В этом окне записано домашнее задание и дата выполнения.
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TERMINARZ
ОБЗОР НЕДЕЛИ

W tej zakładce mamy zapisane zastępstwa, kartkówki, sprawdziany, zebrania.
В этой закладке Вы найдете когда будут самостоятельные работы, контрольные
работы и замены, а также родительские собрания.

LIBRUS APLIKACJA MOBILNA 

Z  Librusa  można  korzystać  za  pomocą  komputera  oraz  na  urządzeniach  mobilnych.  Na
urządzeniach  mobilnych  można  zainstalować  aplikację,  ale  aplikacja  jest  darmowa  tylko
przez jakiś czas, potem trzeba dokonać wpłaty, żeby można było w pełni z niej korzystać. 

Пользоваться   Librus можно  с  помощью  компьютера,  а  также  на  мобильных
устройствах.  В   мобильных устройствах  можно установить приложение  Librus,
только оно является бесплатным только некоторое время, потом, чтобы полностью
им пользоваться нужно внести оплату. 

APLIKACJA MOBILNA

 Aplikację mobilną można pobrać ze strony: 
 Приложение можно скачать с сайта:

https://konto.librus.pl/aplikacjamobilna
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1. Żeby  korzystać  z  tej  aplikacji  należy  założyć  sobie  dodatkowe  konto  na  portalu
Librus (to jest inne konto niż to do którego login i hasło, rodzic dostaje w szkole) 

Чтобы пользоваться этим приложением нужно создать дополнительный
аккаунт на сайте Librus  (это будет совсем новый аккаунт,  не  тот к
которому Вы получили доступ в школе)

2. Nowe konto do Librusa można założyć na stronie: 
Новый аккаунт к Librus можно создать на сайте:

https://portal.librus.pl/rodzina
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 Klikamy na przycisk ROZPOCZNIJ
Нажимаем ROZPOCZNIJ

3. Wyświetli  się  pytanie:  „Czy  korzystasz  z  aplikacji  Librus  pierwszy  raz?”  Należy
wybrać opcję „Pierwszy raz”.
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Появиться вопрос: „Czy korzystasz z aplikacji Librus pierwszy raz?” («Вы 
впервые пользуетесь приложением?»), нужно выбрать „Pierwszy raz”.

4. Następnie pojawi się komunikat: „WAŻNE! Jeżeli masz tylko login/hasło ze szkoły, a
chcesz  korzystać  z  aplikacji  Librus,  musisz  założyć  dodatkowe  konto  LIBRUS.
Dowiedz się więcej”

 На  экране  появиться  сообщение:  „WAŻNE!  Jeżeli  masz  tylko
login/hasło ze szkoły, a chcesz korzystać z aplikacji Librus, musisz założyć
dodatkowe konto LIBRUS. Dowiedz się więcej” 
(Внимание!  Если  Вы  хотите  пользоваться  приложением  Librus,
создайте дополнительный аккаунт  LIBRUS. Получить дополнительную
информацию.)
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5. Po  kliknięciu  „Rozumiem,  zakładam  konto  Librus”  uzytkownik  przenosi  się  do
zakładki „Utwórz konto Librus”. Podajecie w tym miejscu login (wasz adres email),
hasło (przez Was wymyślone) i przedział wiekowy  MAM UKOŃCZONE 16 LAT,
wybieramy TYP KONTA Rodzic/Opiekun 
NIE ZAPOMNIEĆ ZAZNACZYĆ „Zapoznałem się z regulaminem” i „Nie jestem 
robotem”
i klikamy ZAŁÓŻ KONTO
Вы  выбираете  „Rozumiem,  zakładam konto Librus”  и  переходим
непосредственно  к  созданию  аккаунта.  В  окошке  Login (Учётная  запись)
пишите (Ваш адрес email), пароль (придумываете самостоятельно) и подаете
вековую  категорию  MAM  UKOŃCZONE  16  LAT,  выбираем  TYP  KONTA
Rodzic/Opiekun 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ГАЛОЧКУ ВОЗЛЕ „Zapoznałem się z regulaminem” и „Nie
jestem robotem”
и  нажимаем  ZAŁÓŻ KONTO
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6. Na ten adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, który będzie działał 
przez 14 dni. Wystarczy na niego kliknąć, aby aktywować konto. 

На Вашу электронную почту придёт ссылка для активации, она будет 
действительна 14 дней. Достаточно в неё войти, чтобы активировать 
Ваш аккаунт.

7. Po

aktywowaniu konta, zostaniemy przekierowani na stronę Librus/rodzina gdzie będzie 
można POWIĄZAĆ nasze konto z Dziennikiem elektronicznym Librus Synergia. 
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Aby wykorzystać wszystkie funkcje Konta LIBRUS, powiąż je z kontem z systemu 
Synergia, które otrzymałeś w szkole.

После активации аккаунта, Вас перенесёт на сайт  Librus/rodzina, там 
Вы сможете СВЯЗАТЬ Ваш аккаунт с электронным журналом  Librus 
Synergia. Чтобы пользоваться всеми возможностями аккаунта LIBRUS,
свяжите его с аккаунтом  Synergia, который Вы получили в школе.

8. Po kliknięciu na przycisk „Powiąż konta”, zostaniemy przekierowani na stronę: 
https://api.librus.pl/OAuth/Authorization?client_id=44
После выбора „Powiąż konta”, Вас перенаправит на сайт 

https://api.librus.pl/OAuth/Authorization?client_id=44

gdzie trzeba się zalogować za pomocą loginu który otrzymaliśmy ze szkoły jako rodzic 
ucznia. 

Там нужно войти с помощью учётной записи, которую Вы получили в школе как 
Родитель ученика. 

Co zrobić, jeśli zapomnimy hasła?
Что сделать, если забудем пароль?
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Jeśli podamy swój adres email,  (po zalogowaniu do Dziennika Synergia Librus można go
ustawić  w  zakładki  USTAWIENIA  ->  KONFIGURACJA)  do  odzyskiwania  hasła  –
wystarczy kliknąć „Zapomniałem hasła” i otrzymamy na email’a hasło do logowania.
Jeśli nie podaliśmy swego email, to kontaktujecie się z Wychowawcą z prośbą  o nowe dane
do logowania. Wychowawca kontaktuje się z Administratorem Librusa (osoba ze szkoły),
który  generuje  nowe hasło  do  logowania.  Proszę  pamiętać  w naszej  szkole  generowanie
nowych haseł odbywa się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. 
Если добавим адрес электронной почты, ( можно это сделать с помощью закладки
USTAWIENIA -> KONFIGURACJA)  то достаточно нажать  „Zapomniałem hasła”
и на Вашу электронную почту придёт новый пароль.
Если Вы не добавляли свой электронный почтовый яшик, то обращаемся с просьбой к
классному  руководителю,  просим  новые  данные  для  входа  (dane do logowania).
Классный  руководитель  обращается  с  просьбой  к  Администратору   Librusa,  и  он
генерирует  новый  пароль.  Помните,  в  нашей  школе  генерирование  новых  паролей
происходит в первый понедельник каждый месяц.
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