
Instrukcja dla Rodziców

OD CZEGO ZACZĄĆ?



1) Zainstaluj aplikację zgodnie z poniższym kodem QR

* Aplikacja dostępna jest dla systemu Android 8.0 i wzwyż oraz IOS

LOGOWANIE

2) Aplikację możesz także pobrać ze sklepu PLAY 

https://play.google.com/store/apps?gl=PL

lub app store

https://www.apple.com/pl/ios/app-store/

https://play.google.com/store/apps?gl=PL
https://www.apple.com/pl/ios/app-store/


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.

LOGOWANIE

lesnachatka

Login opiekuna/rodzica



LOGOWANIE

Po ustawieniu hasła należy się zalogować w aplikacji, wpisując:

placówka - pierwszy człon adresu

nazwa użytkownika - login zamieszczony w wiadomości aktywacyjnej 

hasło – Twoje ustawione hasło

Po wpisaniu danych kliknij „zaloguj”

lesnachatka



Udało Ci się zalogować do aplikacji obecnosci.pl. 

Pierwszy krok za Tobą! Co dalej?

Po zalogowaniu otrzymasz widok aktualnego dnia wraz z zajęciami 

przypisanymi do dziecka, panel wiadomości, ostatnie ogłoszenia, a poniżej 

galerię zdjęć.

PULPIT



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.



W menu górnym dostępna jest skrzynka odbiorcza, gdzie cyfrą oznaczone są 

nowe (nieprzeczytane) wiadomości. Po kliknięciu możesz odczytać 

wiadomości adresowane dla Ciebie.

ODCZYTYWANIE I WYSYŁKA WIADOMOŚCI



Kliknięcie na wiadomość spowoduje jej rozwinięcie (odczytanie). Klikając na 

„odpowiedz” możesz odpisać nadawcy. Dodatkowo wiadomość możesz 

wydrukować lub usunąć.

Jeśli wiadomość została wysłana z wymaganym potwierdzeniem w tym

miejscu możesz także potwierdzić jej otrzymanie.

ODCZYTYWANIE I WYSYŁKA WIADOMOŚCI



Dostęp do skrzynki odbiorczej jest także z pozycji menu bocznego poprzez 

zakładkę „Komunikator”.

Klikając „Utwórz wiadomość” możesz wysłać wiadomość e-mail lub 

dodatkowo wyświetlaną w terminarzu (zaznacz odpowiedni typ 

wiadomości)

ODCZYTYWANIE I WYSYŁKA WIADOMOŚCI



Dostęp do skrzynki odbiorczej jest także z pozycji menu bocznego poprzez 

zakładkę „Komunikator”.

Klikając „Utwórz wiadomość” możesz wysłać wiadomość e-mail lub dodatkowo 

wyświetlaną w terminarzu (zaznacz odpowiedni typ wiadomości). Zaznacz 

odbiorcę/odbiorców wiadomości (uprawnienia określane są przez dyrektora).

ODCZYTYWANIE I WYSYŁKA WIADOMOŚCI

Zapoznaj się z filmikami:
•Wysyłanie wiadomości: https://youtu.be/A9UXoDSgFno
•Odbieranie wiadomości: https://youtu.be/AcF1SEVORGI

https://youtu.be/A9UXoDSgFno
https://youtu.be/AcF1SEVORGI


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

zakładki potrzebne do korzystania z systemu – poza wiadomościami 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”

Pulpit



Po zalogowaniu do aplikacji do momentu zatwierdzenia opłaty przez 

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

kwoty pojawi się faktyczna kwota do zapłaty za dany miesiąc oraz 

aktualne saldo. 

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY



Wchodząc w zakładkę moje dzieci będziesz mieć podgląd do salda 

Twojego dziecka/Twoich dzieci. Po rozwinięciu kliknij saldo, aby zapoznać 

się ze szczegółami rozliczenia.

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY



Po rozwinięciu frekwencji możesz sprawdzić naliczenia za pobyt, 

wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe. 

SPRAWDZANIE KWOTY DO ZAPŁATY



Po przypisaniu dokładnie takiej kwoty wpłaty jakiej odpowiada saldo

KIEDY SALDO SIĘ WYZERUJE?



Po przypisaniu wpłaty przez placówkę (zaksięgowaniu) saldo 

odpowiednio się zmieni:

DLACZEGO MOJE SALDO SIĘ NIE 
WYZEROWAŁO?

Gdy przez rodzica wpłacona jest za 
mała kwota –

saldo jest „na minusie”

Gdy przez rodzica wpłacona jest za 
duża kwota –

saldo jest „na plusie”



ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI

Poprzez system możesz zgłosić nieobecność dziecka w czasie wskazanym 
przez Twoje przedszkole. 

Jeśli opcja „Zgłoś nieobecność” nie jest aktywna  to znaczy, że minął już 
czas wyznaczony przez przedszkole.

Poniżej filmik pokazujący jak zgłosić nieobecność dziecka

https://youtu.be/M2FwOfM5Fc4

TERMINARZ

https://youtu.be/M2FwOfM5Fc4

