NAVODILO ZA UPORABO E-IGRALNIC
Spoštovani starši,
V Vrtcu Škofja Loka vam nudimo možnost elektronskega obveščanja preko naših spletnih storitev – eigralnic. Vsak oddelek uporablja svojo e-igralnico preko katere strokovne delavke starše obveščajo o
dogodkih in dejavnostih, ki se odvijajo v oddelku. Obvestila boste prejemali na svoj e-poštni naslov.
Poleg tega se lahko prijavite tudi na splošna obvestila, ki jih vsem staršem sporoča vodstvo vrtca.
V nadaljevanju so opisana navodila za prvo prijavo v e-igralnico. Ključ za vstop boste pridobili pri
vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok. V primeru težav se lahko obrnete na svetovalno delavko
vrtca preko elektronske pošte: andreja.demsar@vrtec-skofjaloka.si

Navodilo za odprtje novega računa v e-igralnici
V e-igralnice vstopate preko spletne strani vrtca: http://vrtec.skofjaloka.si/, povezava je v meniju na
levi strani.

Odpre se nova stran s seznamom posameznih e-igralnic. V igralnice lahko vstopate le, če imate svoj
osebni račun. V zgornjem desnem kotu poiščite povezavo »Prijava« in jo odprite.

Naslednji korak je potrebno opraviti le ob prvem obisku (registracija novega računa). Kliknite na
povezavo »Ustvari nov račun«.

Odpre se spletni obrazec, kamor vpišete svoje podatke. Pomembno je, da vpišete pravi naslov
elektronske pošte. Ko končate z zapisom vseh potrebnih podatkov, kliknite na povezavo »Ustvari nov
račun«. Pomembno je, da si zapomnite ali zapišete izbrano uporabniško ime in geslo.

V predal za elektronsko pošto je poslano obvestilo o odprtju novega računa. Odprite svojo
elektronsko pošto in preko povezave v sporočilu potrdite veljavnost računa.
Pozor: nekateri poštni predali sporočilo razvrstijo v neželeno oziroma vsiljeno pošto. Če obvestila
niste prejeli, preverite tudi neželena sporočila in koš.

S klikom na to povezavo je registracija zaključena in prijavljeni ste v sistem. S klikom na povezavo
»Domov« se odpravite na začetno stran.

Na seznamu poiščete e-igralnico oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok in sledite povezavi. Ob prvi prijavi
se odpre okno, ki zahteva vpis ključa za e-igralnico.
Ključ vpišete le ob prvi prijavi, kasneje se prijavite le z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju
izbrali sami.
KLJUČ DOBITE PRI VZGOJITELJICI ODDELKA, KI GA OBISKUJE VAŠ OTROK.

Opisani postopek je potreben ob prvem obisku e-igralnic. Ob vsakem nadaljnjem obisku do eigralnice vstopate s klikom na povezavo »Prijava« in vpišete izbrano uporabniško ime in geslo. Zdaj
lahko odprete in raziščete vsebine e-igralnice vašega oddelka.

Opozorilo: Kadar sta v vrtec vključena dva otroka, se lahko pojavijo težave pri vpisu v dve igralnici
hkrati (drugi ključ ne deluje). V primeru težav se obrnite na administratorja.

Prijava v splošna obvestila vrtca
Obvestila za starše najdete na vrhu seznama e-igralnic. V forum se vpišete s klikom na ikono z zeleno
puščico. Po vpisu boste na svoj elektronski naslov prejemali vsa splošna obvestila vrtca.

Odjava iz spletnega mesta
V primeru, da se želite odjaviti iz sistema obveščanja, vstopite v e-igralnico in levem meniju
»Nastavitve« izberite možnost »Izpiši me iz …«.

Želimo vam uspešno uporabo naših spletnih storitev!
Kolektiv Vrtca Škofja Loka

