eAsistent
Prave informacije ob pravem času bodo koristile tako
vam kot tudi vašemu otroku pri uspešnem pridobivanju
znanja in razvoju kompetenc.
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eA za starše PLUS + eA za učence PLUS
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49 €

Paket vsebuje vse PLUS pripomočke za starše in za učence skupaj z
mobilno aplikacijo za vas in za vašega otroka.

PR

na šolsko leto

26 €

eA za starše PLUS

na šolsko leto*

Popolna elektronska komunikacija za starše
Priporočamo za starše, ki želijo komunicirati s šolo v svojem času in pogosto uporabljajo elektronsko pošto ter pametni telefon
ali tablico. Omogoča spremljanje šolanja otroka na različnih področjih:
pregled šolskega urnika

urejanje prehrane

pregled ocen

spremljanje pohval, komentarjev in
potrebnih izboljšav

pregled ocenjevanj znanja

prilagodljivo SMS in e-mail obveščanje

napovedovanje, pregled in
opravičevanje izostankov

preprosta komunikacija z razrednikom,
vodstvom in učitelji, ki poučujejo
otroka

pregled dogodkov na šoli

preprosta komunikacija s starši iz
oddelka, ki ga obiskuje otrok
SMS in e-mail obvestila
spletni portal
mobilna aplikacija

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

eA za učence PLUS

26 €

Popolna elektronska komunikacija za učence

na šolsko leto**

Priporočamo za učence, ki želijo na enostaven način preko mobilne ali spletne aplikacije spremljati svoje znanje in šolske obveznosti.
Spremljanje znanja – Pregled ocen
po posameznih predmetih.
Priprava na ocenjevanje znanja –
Pregled ocenjevanj znanja in pomoč
pri planiranju učenja.

Spremljanje dogajanja v šoli – Pregled
urnikov, nadomeščanj in drugih
dogodkov.

Sodelovanje – Preprosta
komunikacija z razrednikom, učitelji,
ki ga poučujejo in sošolci.

Domače naloge – Pregled nad
vpisanimi domačimi nalogami.

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

eA za starše Osnovni
Minimalna elektronska komunikacija za starše
Za starše, ki ne uporabljajo elektronske pošte ali mobitela pogosto ter dovolijo, da se njihova mobilna številka ali e-mail s strani
šole uporablja zgolj za nujne primere.
Minimalna elektronska komunikacija omogoča dostop do spletnega portala za starše, kjer lahko s pomočjo sporočil komunicirate s šolo in ostalimi starši iz
oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok, pregledate urnik ter urejate otrokove prijave na prehrano, če šola evidentira prehrano v eAsistentu.
Informacije, ki jih ponujajo pripomočki, so na voljo, če učitelji določen sklop podatkov vnašajo v eAsistenta.

Skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov!
Zagotavljamo varnost osebnih podatkov in poslujemo v skladu z zahtevami standarda
ISO 27001 za informacijsko varnost. Dosledno izpolnjujemo zahteve Splošne uredbe o
varstvu osebnih podatkov (GDPR). Več informacij je dostopnih na naši spletni strani
https://www.easistent.com/varstvo_osebnih_podatkov

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

PRIJAVNICA

Podatki o otroku (izpolnite z VELIKIMI tiskanimi črkami)

Šola:
Ime in priimek
(otroka):

Oddelek:
S križcem označite, če želite za vašega otroka popolno elektronsko komunikacijo s šolo (eA za učence PLUS, plačljivo).

Starš ali skrbnik (izpolnite z VELIKIMI tiskanimi črkami)

Ime in priimek:

Mobitel:
E-mail (neobvezno):

S križcem označite, kako želite, da poteka elektronska komunikacija med vami in šolo:
Minimalna elektronska komunikacija
(eA za starše Osnovni)

Popolna elektronska komunikacija za
starše (eA za starše PLUS, plačljivo)

.

Datum:

.

20

Ne želim elektronske
komunikacije s šolo

Podpis:

Starš ali skrbnik (izpolnite z VELIKIMI tiskanimi črkami)

Ime in primek:

Mobitel:
E-mail (neobvezno):

S križcem označite, kako želite, da poteka elektronska komunikacija med vami in šolo:
Minimalna elektronska komunikacija
(eA za starše Osnovni)

Popolna elektronska komunikacija za
starše (eA za starše PLUS, plačljivo)

Datum:

.

.

20

Ne želim
elektronske
Nočem
elektronske
komunikacije ss šolo
šolo
komunikacije

Podpis:

Varstvo osebnih podatkov je za nas pomembno
Smo specializirano podjetje za nadgradnjo izobraževanja v šolah in se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov. Jamčimo, da bomo vaše in otrokove
osebne podatke uporabljali izključno za zagotovitev delovanja storitve eAsistent za starše. Prejemanje SMS in/ali e-mail sporočil lahko kadarkoli izklopite v osebnih
nastavitvah na portalu za starše in/ali preko mobilne aplikacije. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v storitvi eAsistent za starše je izpolnjena in podpisana
prijavnica, ki jo boste oddali v šoli ali poslali na naš naslov. Prijavnico mora podpisati vsak starš/skrbnik posebej. Z izpolnitvijo in podpisom te prijavnice potrjujete,
da soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov in ste seznanjeni s svojimi obveznostmi in pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki ter ostalimi pogoji
za uporabo storitve. Vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Del pogodbe o naročilu storitve so Splošni pogoji za uporabo storitve
eAsistent za starše, ki so objavljeni na spletni strani www.easistent.com/splosni_pogoji. S podpisom prijavnice potrjujete, da ste se s pogoji seznanili in jih sprejemate.

Prijavnico vrnite v šolo ali jo pošljite na naš naslov.

Po vnosu podatkov v eAsistenta boste prejeli obvestilo o aktivaciji uporabniškega računa in navodila za prijavo.

