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LIBRUS to dziennik internetowy, który służy do rejestracji przebiegu 
nauczania, wglądu do obecności ucznia w szkole oraz jego ocen.

Choć w wybranych szkołach dziennik ten funkcjonuje już od kilku lat,
to jednak nadal nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, czym właściwie jest. 

Warto w tym miejscu podkreślić także, że zakres informacji 
przechowywanych w dziennikach elektronicznych jest przeważnie większy 

niż w tradycyjnych szkolnych dziennikach. 

Ponadto uczniowie oraz ich rodzice mają dostęp do dziennika 
internetowego LIBRUS przez cały czas, niezależnie od pory dnia.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY 



Warto także wspomnieć, że użytkownicy, którzy posiadają konto w systemie Synergia
(do którego otrzymali login i hasło w szkole), mogą powiązać je z kontem Librus. 

Jak to zrobić ?
Po zarejestrowaniu się na Librusie należy w tym samym oknie kontynuować proces, który podpowiada kreator. 

Kolejnym krokiem jest wpisanie loginu oraz hasła ze swojego konta w systemie Synergia, 
zaakceptowanie regulaminu oraz zgód wynikających z RODO. 

Jak założyć konto na portalu?

Wiele osób zastanawia się także, jak założyć konto na Librusie.
Jest to bardzo proste i - co najważniejsze – całkowicie bezpłatne.

Wystarczy wejść na portal Librus Rodzina (rodzina.librus.pl) i kliknąć
przycisk "Zarejestruj się", który znajduje się w prawej części strony. 

Aby założyć konto na Librusie, niezbędne jest posiadanie adresu e-mail. 
Po akceptacji regulaminu usługi wystarczy potwierdzić chęć założenia konta, 

klikając w link w wiadomości mailowej. 
W ten sposób konto Librus zostanie aktywowane.



Konto LIBRUS przeznaczone jest dla każdego, choć więcej możliwości
oferuje tym rodzicom i uczniom, którzy korzystają z systemu

Synergia – dziennika elektronicznego firmy Librus, który funkcjonuje
w około 1/3 polskich szkół.

Założenie Konta LIBRUS jest bezpłatne. Wystarczy wejść na portal 
Librus Rodzina (https://portal.librus.pl/rodzina) i kliknąć w przycisk

„Zarejestruj się” w prawej części strony.

Po założeniu Konta LIBRUS użytkownik zostanie też poproszony

o pobranie aplikacji Librus ze sklepu z aplikacjami mobilnymi

(Google Play lub App Store).

Jak założyć Konto LIBRUS ? 

https://portal.librus.pl/rodzina


Jak powiązać Konto LIBRUS z kontem Synergia?

Aby powiązać Konto LIBRUS z kontem z systemu Synergia, należy po 
dokonaniu rejestracji Konta LIBRUS w tym samym oknie kontynuować

proces, który podpowiada kreator.

Następnie wpisać login i hasło ze swojego konta w systemie Synergia (to 
dane ze szkoły, które służyły do tej pory do logowania na stronie

synergia.librus.pl), 

zaakceptować regulamin systemu Synergia

(jeżeli wcześniej nie został już zaakceptowany) 

oraz zgody wynikające z RODO.

Teraz można swobodnie korzystać z aplikacji Librus, łączyć kolejne konta
swoich dzieci (Multikonto), a co najważniejsze – mieć szybki i wygodny

dostęp do informacji na urządzeniach mobilnych.

https://konto.librus.pl/aplikacjamobilna


UWAGA!  Jeżeli  
zalogowano się na
KONTO  RODZICA

W module 
ZADANIA DOMOWE   

występują tylko opcje:

Podgląd

Pobierz  zadanie

Oznacz jako 
wykonane



UWAGA!  
Tylko po zalogowaniu 

na KONTO  UCZNIA
w module 

ZADANIA DOMOWE   
występuje opcja

Wyślij rozwiązanie



Uczeń i rodzic zobaczą w swoim Terminarzu dodaną lekcję online oznaczoną

ikoną kamery. Po kliknięciu w szczegóły zdarzenia pokazuje się link (również

oznaczony ikoną), który umożliwi uczniowi dołączenie do spotkania.

Okno wideorozmowy zostanie otworzone w osobnej karcie

przeglądarki internetowej lub w odrębnej aplikacji

na urządzeniu mobilnym, np. MS Teams czy Google Meet.

Spotkanie/lekcja online są dostępne z poziomu Terminarza oraz

Planera lekcji (dla nauczyciela). Nauczyciel udostępnia uczniom link do

spotkania online (np. lekcji czy konsultacji), które odbędzie się na

dowolnej zewnętrznej platformie do wideo spotkań/ lekcji (np. Google GSuite

albo MS Teams). Zaplanowana lekcja staje się widoczna dla uczniów i rodziców

w widoku Terminarza - dla wygody użytkowników lekcje online zostały

oznaczone w Terminarzu ikoną kamery.

Organizacja wideolekcji w Synergii

Informacja o wideolekcji

przekazywana jest także do 

aplikacji mobilnej Librus.

Powiadomienia o nowym 

spotkaniu wysyłane są 

automatycznie. 

T E R M I N A R Z





I N T R A N E T



W ramach usługi Office 365 można korzystać z aplikacji Microsoft SharePoint 

– wielozadaniowej platformy, która: - pozwala na tworzenie witryn zespołowych 

- pomaga we współpracy między pracownikami - stwarza miejsce do 

przechowywania plików i dokumentów - ułatwia wyszukiwanie zawartości -

pozwala na zebranie wszystkich informacji razem, aby je lepiej zrozumieć -

automatyzuje procesy wewnątrz firmy

Najbardziej powszechne sposoby wykorzystania platformy SharePoint:

•Portale intranetowe – Intranetowy portal SharePoint jest sposobem na scentralizowanie dostępu do informacji oraz aplikacji 

w obszarze sieci korporacyjnej. Jest to narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwu zarządzanie jego danymi, aplikacjami oraz 

informacjami w dużo łatwiejszy sposób. 

•Dane przedsiębiorstwa i zarządzanie dokumentami – SharePoint jest często używany do przechowywania 

i wyszukiwania dokumentów elektronicznych lub obrazów dokumentów papierowych. Pozwala również

na śledzenie kolejnych wersji dokumentów modyfikowanych przez różnych użytkowników.

Dodatkowym atutem jest umożliwienie rozbudowanym sieciom utworzenia centralnego repozytorium, gdzie przechowywano by

niezbędne dokumenty. Pozwala to znacząco ograniczyć duplikowanie danych transmitowanych przez sieć i umożliwić

zgromadzenie wszystkiego w jedno miejsce, do którego wszyscy upoważnieni użytkownicy mieliby dostęp.

•Strony internetowe – SharePoint może być używany do serwerowania publicznych stron internetowych.         

Wymaga to jednak zakupu dodatkowej licencji. 

I N T R A N E T



Microsoft SharePoint – platforma aplikacji webowych, rozwinięta przez Microsoft. 

Jest zaprojektowany z myślą o złożonych aplikacjach webowych oraz wspiera 

rozmaite kombinacje dotyczące zarządzania, publikacji oraz manipulacji 

informacjami pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej.

SharePoint jest wielozadaniową platformą, pozwalającą na zarządzanie 

i zabezpieczanie stron internetowych oraz różnego rodzaju plików i 

dokumentów importowanych pomiędzy serwerem a klientem. Dodatkowo 

umożliwia współpracę i integrację pomiędzy sobą serwerów sieciowych 

oraz zawartych w nich repozytoriach danych. 

Poza powyższym, Microsoft SharePoint może pełnić rolę platformy 

deweloperskiej, za pomocą  której webmasterzy mogą rozbudowywać 

swoje aplikacje.

Microsoft dostarcza SharePoint Foundation całkowicie za darmo,            

jednakże wersje premium wraz z dodatkowymi funkcjami oferuje odpłatnie.

Dodatkowym udogodnieniem jest dostarczanie SharePointa

jako usługi w chmurze.

INTRANET

https://pl.wikipedia.org/wiki/Microsoft


Komunikator firmowy jest niezbędny do płynnej, 
skoordynowanej pracy zespołów nad danym projektem. 

Przykładem takiego narzędzia jest aplikacja Teams
w pakiecie Office 365 od Microsoft. Następca Skype’a dla firm.

Czat i współpraca w nowej odsłonie Teams
Szybkie i wygodne rozmowy to podstawa współpracy i komunikacji 

w zespole. Dlatego wprowadzono nowe funkcje usprawniające 
wyszukiwania wiadomości i rozmów oraz zarządzania 

powiadomieniami.

Spotkania w Microsoft Teams
Jedną z ważniejszych funkcji Teams jest przeprowadzanie Spotkań – zdalnych, grupowych konferencji z członkami 

z organizacji i spoza niej. Microsoft dodał wiele funkcji, aby usprawnić proces ich organizowania i umożliwić dostosowanie ich 
do potrzeb użytkownika.

Spotkania bez zaproszeń
Nie wszystkie spotkania mogą być zaplanowane. Gdy pojawi się nagła potrzeba przeprowadzenia spotkania, skorzystać 

można z nowej opcji ad hoc. W zakładce Kalendarz, w prawym górnym rogu znajduje się nowy przycisk „Rozpocznij spotkanie 
teraz”. Klikając go ominąć można proces planowania terminu i zapraszania użytkowników – przechodzi się prosto do nowego 

spotkania w Teams. Po rozpoczęciu należy dodać właściwych użytkowników, którzy otrzymają powiadomienie 
i opcję dołączenia.

https://home.pl/office365?utm_source=blog&utm_medium=link&utm_campaign=blog


MS Teams

jest platformą do prowadzenia 

zajęć zdalnych

w Szkole Podstawowej nr 109

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

I N T R A N E T

https://www.sp109.waw.pl/a/e-nauczanie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4NSZzdWJwYWdlPTE%3D


„Warszawska platforma do zdalnego nauczania połączy usługę
Microsoft Office 365 i pocztę elektroniczną z e-dziennikiem,
arkuszem organizacji pracy szkoły, systemami rekrutacji i
innymi, wykorzystywanymi przez nauczycieli i uczniów oraz
pracowników administracji. Do tej nowej, bezpiecznej i
wygodnej przestrzeni przenoszone będą stopniowo kolejne
procesy, związane z organizacją warszawskiej oświaty.

- Docelowo z platformy mają korzystać wszystkie stołeczne

placówki oświatowe – w sumie ponad 208 tys. uczniów i ich
rodziców oraz ponad 30 tys. nauczycieli.
Projekt będzie wdrażany w kilku etapach. Pierwszy obejmie 20
szkół z pięciu dzielnic (Praga-Południe, Targówek, Ursynów,
Wawer i Żoliborz - w sumie ponad 13 tysięcy uczniów i około
1300 nauczycieli). Do pilotażu wybraliśmy szkoły, które już dziś
są najlepiej pod względem technologicznym przygotowane do
wdrożenia platformy. Włączenie do systemu wszystkich
warszawskich szkół i pozostałych placówek powinno nastąpić
do końca czerwca 2021 r.

Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy.

I N T R A N E T

Do pilotażowego 
programu została 

zakwalifikowana również 
nasza  szkoła 

http://edukacja.warszawa.pl/


UWAGA!    Od  nowego roku szkolnego 2020/2021 >>> Start platformy eduwarszawa.pl

Podstawowe informacje o loginach i hasłach

▪ We współpracy z dyrektorami, na podstawie danych z arkuszy organizacji i dzienników elektronicznych utworzono konta 
nauczycieli i uczniów oraz założono zespoły w aplikacji MS Teams i konfigurowane są ustawienia kolejnych programów. 

▪ Nauczyciele i uczniowie otrzymają loginy i hasła 
od swoich dyrektorów, poprzez dziennik elektroniczny. 

➢ Po otrzymaniu hasła należy się zalogować 
na https://www.office.com

➢ Nauczyciele wpisują otrzymany login i domenę 
@eduwarszawa.pl, 

np: JNowak@eduwarszawa.pl,
a uczniowie JNowak@uczen.eduwarszawa.pl

UWAGA!  Nadal  aktywne jest jeszcze  szkolne konto
o następującym adresie i loginie 

inazwisko@sp109.onmicrosoft.com
- należy się z  niego WYLOGOWAĆ

lub 
- można również korzystać z dwóch kont –

szkolnego i warszawskiego

np. JNowak@uczen.eduwarszawa.pl 

- wówczas najlepiej jest korzystać z przeglądarki 
EDGE – wykorzystując opcję 
PROFILE UŻYTKOWNIKA

➢ System poprosi o nadanie nowego hasła.

https://www.office.com/
mailto:JNowak@eduwarszawa.pl
mailto:JNowak@uczen.eduwarszawa.pl
mailto:inazwisko@sp109.onmicrosoft.com


➢ Żeby stworzyć hasło frazowe wystarczy wybrać minimum dwa wyrazy, które kojarzą nam się z jakimś 
przeżyciem, np. z ulubioną potrawą, przygodą z dzieciństwa, drogą z domu do szkoły/pracy. 

➢ Dla przykładu weźmiemy "metro warzywniak Tomek", bo jak jadę do szkoły do najpierw jadę metrem, 
potem skręcam przy warzywniaku i tam zazwyczaj spotykam się z moim kolegą z klasy Tomkiem. 
Zamiast spacji rozdzielmy je cyfrą, np. “metro5warzywniak5Tomek“. Mamy już dużą literę, dodajemy  
znak specjalny  np. % - %metro5warzywniak5Tomek  Tak otrzymaliśmy długie i bezpieczne hasło, 
które łatwo zapamiętać. Oczywiście nie należy korzystać z tego przykładu, tylko wymyślić własny.

Hasło 
musi mieć 
m.in. 12 

znaków, w tym 
dużą i małą 

literę oraz cyfrę 

Nie jest wymagana okresowa zmiana hasła, więc zalecane są  hasła frazowe.
Nie wiesz co to jest hasło frazowe? - sprawdź informacje poniżej lub poszukaj w Internecie.

➢ Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do aplikacji online Office 365. 
➢ Z czasem będzie wymagane logowanie dwuskładnikowe/dwuetapowe - oznacza to, że aplikacja 

będzie wymagać podania np. numeru telefonu, na który będzie przychodził SMS z kodem 
weryfikacyjnym. 

➢ Jeżeli zapomnisz hasła, skontaktuj się ze swoim szkolnym administratorem Eduwarszawy.pl.
Jeżeli nie wiesz kto nim jest, zapytaj np. w sekretariacie.

➢ Jesteśmy w trakcie wdrażania rozwiązań, więc szczegóły mogą się trochę zmienić,
o czym będziemy na bieżąco informować.

Autor Karol Cudny

UWAGA!
Procedura 

odzyskiwania hasła 
jest długotrwała!

https://edukacja.warszawa.pl/autor-tresci/karol-cudny


UWAGA!
Pamiętaj o zmianie 

hasła na nowe . 

1. Podajemy login/adres e-mail otrzymany ze 

szkoły np.   

inazwisko@uczen.eduwarszawa.pl

2. Proszę pamiętać o braku polskich znaków, 

więc np. zamiast  „Ę”  wpisujemy  „E”

3. Hasło  do pierwszego logowania przekazuje 

administrator.

4.   System może zażądać zmiany HASŁA  (zawsze dzieje się tak przy 

pierwszym logowaniu) Hasło powinno być długie, a nie skomplikowane 

np.Uwielbiamfilm12Małp!
łatwe do zapamiętania- ma duże i małe litery, polskie litery i znak specjalny - !

Wówczas pojawi się ekran zmiany hasła pierwszego logowania i mając 

na uwadze powyższe wskazówki wpisujemy w pierwszym polu jeszcze

raz stare hasło i ustawiamy nowe.

Jak się 
zalogować do 
SZKOLNEGO 

INTRANETU ?

mailto:inazwisko@uczen.eduwarszawa


Po zalogowaniu
pokaże się ekran
startowy usługi
Office 365 for 

Education

UWAGA!  
PULPIT

w zależności od 
zainstalowanych 

programów, przeglądarek 
itp.   może się różnić 



Po zalogowaniu
pulpit z aplikacjami

Microsoft może 
wyglądać też tak!

Kliknij ikonę
Teams

UWAGA!  
PULPIT

w zależności od 
zainstalowanych 

programów, przeglądarek 
itp.   może się różnić 



Po uruchomieniu
się aplikacji

wybieramy zespół 

klikamy przycisk
dołączania
do zespołu

Uruchomiona aplikacja 

daje uczniowi dostęp

do zespołów 

do których należy. 

Są to przedmioty

w ramach których będą 

prowadzone zdalne 

zajęcia. 

Przykładowy widok 

dla ucznia

klasy 7a



Po uruchomieniu
się aplikacji

wybieramy zespół 
klikamy przycisk

dołączania
do zespołu



Po dołączeniu,
powinien być

widoczny
pulpit zespołu

Możesz poinformować 

o dołączeniu do zespołu 

wpisując powitanie 

w konwersacji! Pamiętaj 

jednak, że nie jesteś 

anonimowy i trzymaj się 

zasad Netykiety

(nie spamuj, pisz 

tylko istotne informacje, 

NIE KRZYCZ! )

.



PRZED POŁĄCZENIEM   ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA OPCJI 
SPOTKANIA:

Włącz/wyłącz kamerę  

Włącz/Wyłącz zamazanie tła) 

Włącz/wyłącz mikrofon 

Każda z nich może być dowolnie 
zmieniona w czasie lekcji. 

Zaleca się aby mikrofon 
był wyłączony w czasie 

łączenia. 

Dostępność obrazu 
z kamery jak 

i jego rozdzielczość 
zależy od jakości łącza

do Internetu.



Dołączanie do zespołu klasowego na Microsoft Teams

Wejdź na stronę
Microsoft Office 365

https://office.com

https://teams.microsoft.com

I N T R A N E T

https://office.com/
https://teams.microsoft.com/


Dostęp do zespołów (przedmiotów) Teams

możemy mieć na dwa sposoby. 

1. Przeglądarka internetowa

2. Aplikacja instalowana na komputerze bądź urządzeniu mobilnym 
– do pobrania z linku https://products.office.com/pl-pl/microsoft-
teams/download-app

Rekomendowanym rozwiązaniem jest praca w aplikacji 
pobranej i zainstalowanej na komputerze lub urządzeniu 
mobilnym, więc jeśli jest to możliwe, wybieramy POBIERZ

Po pobraniu instalujemy aplikację i logujemy się ponownie  
na swoje konto szkolne. 

UWAGA! Aplikacja działa na systemach MS Windows 7  lub wyżej 
oraz komputerach Apple z OS.

Jeżeli pobranie i instalacja aplikacji nie będzie możliwa, 
pojawi się systemowy komunikat – mimo tego nadal  będzie 
można korzystać z wersji przeglądarkowej.

Po zainstalowaniu ikona 

pojawia się automatycznie

na pulpicie

Z aplikacji TEAMS można 

korzystać poprzez przeglądarkę 

jednak pełne możliwości 

uzyskujemy dopiero po 

zainstalowaniu aplikacji

na urządzeniu: komputerze, 

tablecie, smartfonie.

Ekranik na dole panelu wskazuje z jakiego sposobu korzystamy, a  

kliknięcie na ikonkę  umożliwia pobranie  programu

https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app


Opracowanie: Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz

Warszawa  25 03.2020r
aktualizacja 17.10.2020r. 



Dziękuję

za uwagę!

WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA 

TEKSTU I GRAFIKI

https://portal.librus.pl
https://office.com

https://www.sp109.waw.pl

https://portal.librus.pl/
https://office.com/
https://www.sp109.waw.pl/

