
Instrukcja dla Rodziców

Jak pobrać załącznik?



Po zalogowaniu w prawym górnym rogu klikamy na wiadomości (ikonka 

koperty) 

Jak pobrać załącznik?

Po kliknięciu klikamy w wiadomość, którą chcemy odczytać



1) Jeśli dane do logowania otrzymałeś na swoją skrzynkę mailową musisz 

ustawić hasło klikając na zaznaczony link. Następnie ustaw swoje hasło, 

wpisując 2 razy proponowane hasło.

Jak pobrać załącznik?



Udało Ci się zalogować do aplikacji obecnosci.pl. 

Pierwszy krok za Tobą! Co dalej?

Po zalogowaniu jako rodzic/opiekun otrzymasz taki widok:

Jak pobrać załącznik?



Kliknij w lewym rogu, aby rozwinąć menu, w którym znajdziesz wszystkie 

zakładki potrzebne do korzystania z systemu – sprawdzisz wiadomości w 

zakładce Komunikator, przeglądniesz zdjęcia, a także sprawdzisz kalendarz 

zajęć na najbliższy dzień. Zweryfikujesz frekwencję Twojego dziecka w 

zakładce „Obecności” oraz status płatności wybierając „Bilans płatności”.

Jak pobrać załącznik?



Jak pobrać załącznik?

Zakładka „Menu górne” umożliwi Ci szybki dostęp do salda, skrzynki 

odbiorczej wiadomości, a także Twojego profilu i edycji hasła

Po kliknięciu na Twoje dane w prawym górnym rogu rozwiniesz listę, z której 
możesz wylogować się z systemu. Kliknięcie w profil rozwinie okno do edycji 
Twoich danych, a także zmiany hasła.

Po wpisaniu „starego hasła” i dwukrotnym podaniu nowego hasła, kliknij 

zapisz, aby zapisać nowe hasło.



Na samym dole przewidzieliśmy miejsce dla najnowszych wiadomości, (z tego 

miejsca można je od razu odczytać), a także tablicę ogłoszeń oraz ostatnio 

dodane zdjęcia. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco.

Najnowsze wiadomości i ogłoszenia



Po odczytaniu wiadomości możesz od razu na nią odpowiedzieć. Wystarczy 

kliknąć „odpowiedz”, a następnie wpisać treść wiadomości i wysłać do 

adresata.

Najnowsze wiadomości i ogłoszenia



Po zalogowaniu do aplikacji do momentu zatwierdzenia opłaty przez 

dyrekcję na pulpicie widoczna jest kwota salda 0 zł. Po zatwierdzeniu tej 

kwoty pojawi się rzeczywista kwota do zapłaty. 

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY

Saldo widoczne na pulpicie (po 
zatwierdzeniu przez dyrekcję) jest 

bieżącą kwotą do zapłaty z aktualnego 
miesiąca dla wszystkich Twoich dzieci



Aby sprawdzić kwotę do zapłaty za pobyt dziecka należy rozwinąć menu, 

wejść w zakładkę MOJE DZIECI, kliknąć w „plusik” przy wybranym 

dziecku,  a następnie „SALDO” by zobaczyć szczegóły.

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY



Wybierz, miesiąc, z którego chcesz zobaczyć opłaty,  klikając na plusik przy 

jego nazwie. Teraz szczegółowo sprawdzisz opłaty za miniony miesiąc – na 

dole będzie kwota do zapłaty – ŁĄCZNIE ZA MIESIĄC. 

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY

Bieżący miesiąc  zawiera wartości prognozowane, które możesz także 

sprawdzać w każdej chwili– pamiętaj, że ostateczna kwota jednak 

pojawi się po zatwierdzeniu i zamknięciu miesiąca przez dyrektora.



Aby zgłosić nieobecność dziecka po zalogowaniu do aplikacji wskaż 

dziecko, którego ma dotyczyć zgłoszenie, następnie wskaż dzień.

Jeśli przy aktualnej dacie nie masz pola zgłoś nieobecność oznacza to, że 

dla danego dnia poprzez aplikację nie możesz już zgłosić nieobecności, 

gdyż został przekroczony czas zgłaszania nieobecności ustalony przez 

administrację placówki (np. nieobecność dziecka na następny dzień 

można zgłosić poprzedniego dnia do godz. 18).

JAK ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECKA?



Po kliknięciu zgłoś nieobecność od razu zmienia się status dziecka. 

Ponowne kliknięcie spowoduje usunięcie nieobecności w danym dniu.

JAK ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECKA?

Pamiętaj Rodzicu, że każda zgłoszona przez Ciebie nieobecność 
musi zostać potwierdzona przez administratora 

przedszkola/dyrektora/nauczyciela.



Status zgłoszonych nieobecności można także sprawdzić w aplikacji i na 

stronie. Wystarczy wejść w zakładkę Obecności/Zgłoszone nieobecności

JAK ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECKA?


