eAsistent

ZA STARŠE

www.easistent.com

Šola je popotnica za življenje.
Prave informacije ob pravem času
vam bodo koristile pri vzgoji otroka.
eAsistent za starše vam je na voljo kot:

Portal za starše

E-mail obvestila

novo

SMS obvestila

Mobilna aplikacija

eAsistent za starše je v osnovi brezplačno orodje, ki omogoča pošiljanje sporočil med šolo in starši,
urejanje prehrane, vpogled v urnik in informiranje o terminih govorilnih ur.

Za starše, ki želijo eAsistenta bolje izkoristiti,
smo pripravili koristne PLUS pripomočke:
Redovalnica in napovedana preverjanja ter
ocenjevanja znanja
Na voljo vam je pregled napovedanih preverjanj in
ocenjevanj. O ocenah ste zaradi ohranjanja zaupanja
med vami in otrokom obveščeni s 3-dnevnim zamikom.

Napovedovanje in pregled izostankov

Aplikacija za Android in iPhone

novo

Hitro opravičite otrokove izostanke, preglejte ocene in
urnik ter še lažje komunicirajte s šolo.

Mnenja in nasveti staršev
Pridružite se skupnosti staršev in izmenjujte svoje izkušnje,
nasvete in skupaj rešujte težave.

Na enostaven in hiter način napovejte izostanke in
preglejte prisotnost otroka v šoli.

Pregled domačih nalog in opažanj učitelja
Izkoristite pregled za pomoč ali povratno informacijo
o sprotnem delu in vedenju otroka.

Prilagajanje SMS in e-mail obveščanja

Obveščanje si lahko nastavite po svojih željah – o katerih
temah želite biti obveščeni in kako pogosto.

Informacije, ki jih ponujajo pripomočki, so na voljo, v kolikor učitelji določen sklop podatkov vnašajo v eAsistenta.

Cena PLUS pripomočkov je enkratni znesek

26 € na leto
Cena velja za enega otroka za tekoče šolsko leto,
vključuje dostop za oba starša / skrbnika in že vsebuje 22 % DDV.

Za več informacij obiščite spletno stran

www.easistent.com/starsi
Obrnite stran in izpolnite podatke na prijavnici.

eAsistent
Storitev eAsistent razvija in upravlja podjetje eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič.

V primeru kakršnih koli vprašanj pišite na

starsi@easistent.com

eAsistent

ZA STARŠE

www.easistent.com
Izpolnite osnovne podatke za uporabo eAsistenta za starše
Z izpolnjenimi osnovnimi podatki bo vklopljen uporabniški račun eAsistenta za starše. Prejeli boste dostopne podatke za portal za starše
in nato s šolo lahko komunicirali prek sporočil, prejemali nujna obvestila o dogodkih v šoli (npr. odpoved pouka), pregledovali urnik in
morebitne termine govorilnih ur ter urejali otrokove prijave na prehrano, v kolikor šola evidentira prehrano prek eAsistenta.

Šola:
Oddelek:

Ime in priimek otroka:
Podatki o starših/skrbnikih

Starš ali skrbnik

Starš ali skrbnik
Ime in priimek:
Mobitel:
E-mail:

PLUS pripomočke aktivirate tako, da obkljukate možnost dodatnih pripomočkov
Da, želim uporabljati pripomočke

Aplikacija za Android in iPhone novo
Redovalnica in napovedana preverjanja ter ocenjevanja znanja
Napovedovanje in pregled izostankov
Opažanja učitelja o delu in vedenju otroka v šoli
Pregled domačih nalog
Zanimivi članki in nasveti za starše
Mnenja in nasveti staršev
Prilagodljivo SMS in e-mail obveščanje
Pregled govorilnih ur in preprosta komunikacija z razrednikom

Cena PLUS pripomočkov je enkratni znesek

26 € na leto
Cena velja za enega otroka za tekoče šolsko leto, vključuje
dostop za oba starša ali skrbnika in že vsebuje 22 % DDV.

Pregled šolskega urnika
Pregled dogodkov v šoli (npr. ekskurzija ali odpoved pouka)

V/na:

Dne:

Ime in priimek podpisnika:

Podpis:

S podpisom pristopne izjave v svojem imenu in imenu svojega otroka izražam osebno privolitev, da družba eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič, in šola, ki
jo otrok obiskuje, zbirata in obdelujeta vpisane osebne podatke za namene obveščanja prek SMS in / ali elektronskih sporočil o otrokovih izostankih od pouka,
opažanjih učitelja o delu in vedenju otroka v šoli, preverjanjih in ocenjevanjih znanja, ocenah in drugih obvestilih, ki so vključena v storitev eAsistent za starše,
ter za obveščanje o novostih in delovanju storitve, dokler bo otrok obiskoval šolo oziroma do pisnega preklica. Družba eŠola d.o.o. vaše osebne podatke
zbira in obdeluje skladno z določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov družba eŠola d.o.o. brez vašega izrecnega dovoljenja
ne bo posredovala tretjim osebam. S podpisom potrjujem, da v celoti sprejemam splošne pogoje, ki jih lahko prejmete na šoli oziroma so objavljeni na spletni
strani https://www.easistent.com/splosni_pogoji.

Prijavnico vrnite v šolo oz. razredniku.
Po prejemu podatkov vam bomo posredovali obvestilo o aktivaciji uporabniškega računa in navodila za prijavo.

