
 

 

  
Monitoring wizyjny (udostępniasz jeśli chcesz, kiedy chcesz i komu chcesz).  

Dokumentacja twojej placówki tworzona automatycznie.  

Automatyczne rozliczanie rachunków na podstawie elektronicznego dziennika 

obecności. 

 

 



OKORODZICA jest narzędziem do: 

 rozliczania czasu pobytu dzieci w żłobku/przedszkolu 

 zarządzania dowolną liczbą żłobków/przedszkoli 

 zarządzania dowolną liczbą grup 

 tworzenia kalendarza wydarzeń w placówce 

 monitoringu z możliwością bezpiecznego udostępniania rodzicom, jako zaproszenie 

Rodzica i zaspokojenie jego potrzeb (ciekawości, poczucia bezpieczeństwa, radości) 

 

Korzyści dla DYREKTORA: 

 Oszczędność czasu 

 Automatyczne wystawianie rachunków dla 

rodziców 

 Automatyczna wysyłka rachunków do 

rodziców 

 Automatyczne raporty do jednostki 

nadzorującej  

 Panel rekrutacja 

 Kontrola frekwencji 

 Kontrola płatności  

 Lepsza komunikacja z rodzicami 

 Podniesienie standardu bezpieczeństwa 

 Prestiż żłobka/przedszkola i wyróżnienie 

na rynku  

 Zabezpieczanie w przypadku wystąpienia 

nieszczęśliwego wypadku (opcja) 



 

Korzyści dla OPIEKUNA/NAUCZYCIELA: 

 Automatyczna informacja o  nieobecności dziecka 

 Kontrola frekwencji 

 Zabezpieczenie przed nieporozumieniami 

 Komunikacja z rodzicami 

 

 

 

 

 

 
Korzyści dla RODZICÓW: 

 Możliwość zgłoszenia w dowolnym czasie (24/7) nieobecności dziecka 

w żłobku/przedszkolu (przez system okorodzica.pl) 

 Automatycznie widoczne rachunki w panelu rodzica 

 Historia frekwencji 

 Powiadomienie o nowym rachunku (kontrola płatności) 

 Kalendarz  wydarzeń oraz akcji organizowanych przez żłobek / przedszkole 

 Zaspokojenie ciekawości, większe poczucie bezpieczeństwa i radość 
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Skrócona prezentacja najważniejszych funkcji 
systemu 

 

KAMERY 

 zabezpieczenie na przypadki nieszczęśliwych zdarzeń  

 możliwość udostępnienia rodzicom (udostępniasz jeśli chcesz, na swoich zasadach) pełne kontrola i 

zarządzanie (ustawienie strefy, ustawienie godzin, ustawienie limitów, ustawienie jakości, ustawienie zasad 

dostępności, dostępność tylko dla rodziców obecnych dzieci) 

 pełna informacja dostępności (bardzo przydatna prewencyjnie i zapobiegawczo) 

 informacja on-line o wizycie rodzica 

 bezpieczny dostęp on-line dla dyrektora  

 

 
 

 
 

  



Dziennik obecności 

 elektroniczny dziennik obecności 

 możliwość zgłaszania nieobecności przez rodzica lub nauczyciela 

 rozliczanie zajęć dodatkowych 

 wsparcie w procesie rekrutacji 

 rejestr dzieci zgodny z RODO (w opracowaniu dostępny od września 2018) 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

  
  



Dokumentacja (dużo oszczędności czasu, brak pomyłek, zgodność z RODO) 

 automatyczne  generowanie rachunków 

 automatycznie generowanie raportu dla urzędu  

 wsparcie statystyczne dla SIO i GUS (w opracowaniu, dostępne od października 2018) 

 

Osobiście nie uznaję zasady, że komputer „wie lepiej” (nawet jeśli tak jest), dokumenty są tworzone automatycznie, 

jednak Ty rządzisz i każdy dokument możesz wyedytować i zmienić go wg własnych potrzeb i wiedzy. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

  



Dlaczego OkoRodzica to wysoka jakość i niskie ceny? 
 

OPRACOWANIE AUTORSKIEGO ROZWIĄZANIA  (know-how oraz oprogramowanie jest opracowane przez pasjonatów 

(absolwentów UMK), które jest w 100% polskim pomysłem i w 100% opracowane przez polskich programistów)   

 

TYLKO SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA (Oszczędzamy, bo nie korzystamy z drabiny pośredników) 

 

BRAK DROGIEGO MARKETINGU (Stawiamy na bezpośredni kontakt, nie wydajemy majątku na reklamę i chwytliwe 

hasełka) 

 

FUNKCJONALNOŚCI NIE MOŻLIWOŚCI (Tworzymy oprogramowanie funkcjonalne (które działa automatycznie, w 

odróżnieniu od dawania możliwości i zjadaczy czasu), nasze podejście oszczędza czas bo są przyciski, które wykonają 

konkretną pracę lub zadanie za nas 

 

FUNKCJONALNOŚCI TWORZONE SĄ NA PODSTAWIE ROZMOWY I RZECZYWISTYCH POTRZEB 

(wszystkie funkcje zostały tworzone i są tworzenie jakie użytecznie i potrzebne w wyniku dialogu i konkretnego 

ułatwienia w realnej pracy żłobka i przedszkola)  

 

DOBRE BO POLSKIE – OkoRodzica to w pełni polska firma, która stara się pokazać, że to co nasze może być najwyższej 

jakość! 


