eAsistent
Aktivirajte eAsistenta za starše
Prave informacije ob pravem času bodo koristile tako vam kot tudi
vašemu otroku pri uspešnem pridobivanju znanja in razvoju kompetenc.

eAsistent za starše in eAsistent za učence sta v osnovi brezplačni orodji, ki omogočata izmenjavo
sporočil med šolo in starši, urejanje prehrane, vpogled v urnik in dogodke na šoli.

Za starše, ki želite eAsistenta bolje izkoristiti,
smo pripravili PLUS pripomočke:

eA za učence PLUS

eA za starše PLUS
Spremljanje ocen in napovedanih ocenjevanj znanja,
napovedovanje, pregled in opravičevanje izostankov,
pregled domačih nalog,
preprosta komunikacija z razrednikom,

NOVO

Novost: na željo staršev in učencev smo
pripravili nadgradnjo eAsistenta za starše, ki
omogoča PLUS pripomočke tudi za učence.
Spremljanje znanja
Pregled vseh ocen po posameznih predmetih.
Priprava na ocenjevanje znanja
Pregled ocenjevanj znanja in pomoč pri planiranju
učenja.

pregled šolskega urnika,
pregled dogodkov na šoli,
spremljanje pohval in potrebnih izboljšav.

Omogoča prilagodljivo SMS in e-mail obveščanje.

Spremljanje dogajanja v šoli
Pregled urnikov, nadomeščanj in drugih dogodkov.
Reševanje domačih nalog
Opozarjanje na aktualne domače naloge.

Na voljo so vam zanimivi članki in nasveti za starše.
Aplikacija za Android & iOS

Aplikacija za Android & iOS

26 € na šolsko leto/starša

26 € na šolsko leto/otroka

Informacije, ki jih ponujajo pripomočki, so na voljo, če učitelji določen sklop podatkov vnašajo v eAsistenta.
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eA za starše PLUS + eA za učence PLUS
Paket vsebuje vse PLUS pripomočke za starše in za učence skupaj z
mobilno aplikacijo za vas in za vašega otroka.

SAMO

49 €

NA ŠOLSKO LETO

Obrnite stran in izpolnite podatke na prijavnici.

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

V primeru vprašanj pišite na

starsi@easistent.com

eAsistent
1. Izpolnite podatke za OSNOVNI eAsistent za starše (brezplačen).
Izpolnite podatke za OSNOVNI eAsistent za starše. Prejeli boste dostopne podatke za portal za starše. S šolo boste lahko komunicirali prek
sporočil, prejemali obvestila o dogodkih v šoli, pregledovali urnik in morebitne termine govorilnih ur ter urejali otrokove prijave na prehrano,
če šola evidentira prehrano prek eAsistenta.

Šola:
Oddelek:

Ime in priimek otroka:

starših/skrbnikih
Podatki o starših
/ skrbnikih

starš/skrbnik

starš/skrbnik
Ime in priimek:
Mobitel:
E-mail:

2. Izberite eno od možnosti PLUS pripomočkov in izkoristite vse prednosti eAsistenta.
Označite z X:
PRIPOROČAMO

eA za starše PLUS *

eA za učence PLUS **

eA za starše PLUS + eA za učence PLUS ***
Prave informacije ob pravem času bodo koristile tako vam
kot tudi vašemu otroku pri uspešnem pridobivanju znanja
in razvoju kompetenc.

26 €
NA ŠOLSKO LETO

26 €

SAMO

49 €

NA ŠOLSKO LETO

NA ŠOLSKO LETO

* Vključuje dostop za oba starša/skrbnika. Cena velja za enega otroka za tekoče šolsko leto in že vsebuje 22% DDV.
** Vključuje dostop za otroka in OSNOVNI eAsistent za oba starša/skrbnika. Cena velja za enega otroka za tekoče šolsko leto in že vsebuje 22% DDV.
*** Vključuje dostop za otroka in za oba starša/skrbnika. Cena velja za enega otroka za tekoče šolsko leto in že vsebuje 22% DDV.

3. Izpolnite in vrnite v šolo oz. razredniku.

v

V
/ na:
V/na

Dne:
v

Ime in
in priimek
priimek starša
starša/skrbnika
Ime
/ skrbnika:
Podpis:
S podpisom pristopne izjave v svojem imenu in v 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/elektronskih sporočil in/ali mobilne aplikacije o otrokovih izostankih od pouka, opažanjih učitelja o delu in vedenju
otroka v šoli, ocenjevanjih ali preverjanjih 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 so objavljeni na
spletni strani https://www.easistent.com/splosni_pogoji.

Prijavnico vrnite v šolo oz. razredniku.
Po vnosu podatkov v eAsistenta boste prejeli obvestilo o aktivaciji uporabniškega računa in navodila za prijavo.

