NAVODILA ZA UPORABO E-IGRALNICE in PRIJAVA NA E-OBVESTILA ZA
STARŠE
Spoštovani starši,
v Vrtcu Škofja Loka vam nudimo možnost elektronskega obveščanja preko
naših spletnih storitev (e-igralnice in e-obvestila za starše). Pred prvo
prijavo si morate ustvariti uporabniški račun. Obvestila boste prejemali na
svoj e-poštni naslov.
Vsak oddelek uporablja svojo e-igralnico preko katere strokovne delavke
starše obveščajo o dogodkih in dejavnostih, ki se odvijajo v oddelku. Ključ
za vstop boste pridobili pri vzgojiteljici oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok.
Lahko se prijavite tudi na splošna obvestila, ki jih vsem staršem sporoča
vodstvo vrtca. Ključa za vpis ne potrebujete.
V nadaljevanju so opisana navodila za ureditev prijave v e-igralnico in/ali
na e-obvestila vrtca.
V primeru težav in vprašanj se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice
Ano Bandelj preko elektronske pošte: ana.bandelj@vrtec-skofjaloka.si ali
preko telefona: 04/ 29 27 093.

Navodilo za odprtje novega uporabniškega računa v e-igralnici
V
e-igralnice
vstopate
preko
spletne
strani
vrtca:
http://vrtec.skofjaloka.si/, s klikom na rumeno ikono (glej spodaj).

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

prijavi, si morate najprej ustvariti svoj uporabniški račun.
1.

2.

3.

Ko si ustvarite nov račun in ga potrdite, lahko nadaljujete s prijavo v
e-igralnico. V primeru, da ne dobite potrditvenega maila za
dokončanje registracije, poglejte predal z vsiljeno pošto (spam).

Prijava v e-igralnico

Odpre se nova stran s seznamom posameznih e-igralnic. Ob prvi prijavi v
e-igralnico je potrebno vnesti ključ za vstop. Dobili ga boste pri vzgojiteljici
oddelka, ki ga obiskuje vaš otrok. Lahko se obrnete tudi na pomočnico
ravnateljice.
V primeru uspešne prijave v e-igralnico vašega otroka, boste na mail dobili
sporočilo o uspešni prijavi.

Navodilo za prijavo na splošna e-obvestila vrtca
Na e-obvestila se prijavite s klikom na »Obvestila za starše«. V primeru
uspešne prijave na splošna e-obvestila Vrtca Škofja Loka, boste na mail
dobili sporočilo o uspešni prijavi.
2.

1.
Prijava na
e-obvestila

V primeru izpisa otroka iz vrtca in ko ne želite več prejemati e-obvestil
Vrtca Škofja Loka, to uredite s klikom na ikono »Izpiši me iz Obvestila za
starše« (povezava je v levem spodnjem kotu).
Odjava od e-obvestil

