
eAsistent za starše
eAsistent je pripomoček za starše, ki vam bo v pomoč pri šolanju vašega
otroka, saj omogoča lažje sodelovanje s šolo. Staršem omogoča učinkovito
spremljanje zapletov ter s tem preprečevanje morebitnih večjih težav. 
Ponuja tudi vsebine in orodja za boljšo motivacijo otroka. 

Šola:  

Ime in priimek učenca/dijaka:  

  

Oddelek:  

Ime in priimek prejemnika: 

 

Mobilna številka: 

 

Naslov e-pošte: 

 

Drugi starš / skrbnik

 

 

eAsistent za starše 

       DDV je že vključen v ceno. Naročnina za storitev velja za celotno šolsko leto. 
       Znesek 25 € vsebuje aktivacijo enega profila in tudi vse stroške SMS obvestil. 
       

Brezplačno 

  Označite, ali želite, da se vam aktivira en ali dva profila eAsistenta za starše PLUS: 

 

En pro�l (priporočamo) Dva pro�la*
uporaba eAsistenta 
za starše me ne zanima

Dodatna vprašanja?

Obiščite spletno stran:
www.easistent.com 

Pišite na e-pošto: 

  

Za dostop do eAsistenta za starše in lažjo komunikacijo s šolo izpolnite
spodnji obrazec in ga čim prej vrnite v šolo oz. razredniku.

 

Prvi starš / skrbnik  

starsi@easistent.com 

25 € na leto 

eAsistent za starše PLUS (priporočamo)

Obveščevalec (SMS/email obvestila):
dnevno in tedensko obveščanje o izostankih,
obveščanje o ocenah in napovedanih ocenjevanjih,
obveščanje o pohvalah,
možnost nastavitev obveščanja. 
(katera obvestila in kako pogosto jih želite prejemati)
 Spletni dostop (www.easistent.com/prijava):
vse kar vključuje osnovni paket,
pregled ocen in napovedanih ocenjevanj znanja,
pregled dogajanja v šoli (izostanki, pohvale ...),
komunikacija s šolo (razredniki, učitelji ...),
baza vzgojnih člankov,
nasveti strokovnjakov.
 

Spletni dostop (www.easistent.com/prijava):
pregled urnika,
šolski koledar,
prehrana: odjave od obrokov in izbira menijev.
(če šola uporablja modul Prehrana znotraj eAsistenta)

 

S podpisom v svojem imenu in v imenu svojega otroka izražam osebno privolitev, da družba eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič in da 
šola, ki jo otrok obiskuje, uporablja vpisane osebne podatke za namene obveščanja preko SMS in/ali elektronskih sporočil o otrokovih izostankih 
od pouka, pripombah učiteljev, pohvalah, ocenjevanju znanja, ocenah in drugih obvestilih, ki so vključeni v storitvi eAsistent za starše ter za 
obveščanje o novostih in delovanju, dokler bo otrok obiskoval šolo. S podpisom tudi potrjujem, da v celoti sprejemam splošne 
pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.easistent.com, in ki jih lahko prejmete na šoli.

V/na: , dne:

Ime in priimek starša / skrbnika:

Podpis:

*Če želita imeti oba starša/skrbnika aktiviran profil PLUS, označite možnost “Dva profila”. Znesek za aktivacijo dveh profilov je 36 € in vključuje tudi vse stroške SMS obvestil.
 eAsistenta za starše uporablja že več kot 12.000 staršev.

       
       Vsem staršem, ki izpolnijo zgornje podatke se avtomatsko ustvari brezplačni 
       osnovni profil eAsistenta za starše.


