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Szanowni Państwo 

 

Niniejszym informujemy, że od 30 października 2021r., zostanie uruchomiony panel klienta dla 

rodziców/opiekunów uczniów Przedszkola Przygoda. Panel klienta jest obsługiwany przez program 

Vicarius e-Szkoła, w którym będziecie Państwo mieli dostęp do informacji w zakresie wysokości 

czesnego, sald, terminów płatności, wniesionych opłatach i wystawionych fakturach od 1 września 

2021 oraz saldzie z ubiegłego roku szkolnego. Przez niniejszy program możecie Państwo dokonywać 

bezpośrednich opłat czesnego na konto swojego dziecka. Program jest powiązany z systemem 

płatności Cashbill. Płatność przez system jest natychmiast rejestrowana w panelu klienta Vicarius-

eSzkola. W programie rodzic/opiekun ma możliwość samodzielnego pobrania i wydrukowania 

opłaconych faktur. Wszelkie płatności dokonywane do 30.10.2021r, poza systemem są sukcesywnie 

rejestrowane i wprowadzane do Państwa panelu przez administratora systemu i ukażą się po ich 

zarejestrowaniu.  Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres administratora systemu 

Vicarius-eszkola@gmail.com.  

Pierwszego logowania będziecie mogli Państwo dokonać w dniu 30 października 2021r. Tego 

dnia do każdego rodzica/opiekuna na adres mailowy podany w ankiecie przedszkolaka (stanowiącej 

załącznik do umowy o świadczenie usług dla dziecka) zostanie przesłany z adresu mailowego 

vicariuseszkola@gmail.com plik z danymi do logowania do systemu Vicarius e-Szkoła. Temat 

otrzymanego maila: „Strefa Rodzica - Aktywacja konta w programie Vicarius e-Szkoła” o treści: „w 

Strefie Rodzica Przedszkola "Przygoda" w Redzie w programie Vicarius e-Szkoła zostało aktywowane 

konto dla użytkownika: ……………………………… (nazwa użytkownika) login: ……………………….. hasło: 

………………………. Proszę kliknąć w ten link aby się zalogować”. Po kliknięciu w wyróżniony napis „link”, 

zostaną Państwo przeniesieni do strony logowania, na której należy wpisać login (adres e-mail) oraz 

otrzymane tymczasowe hasło. Po zalogowaniu zostanie wyświetlona klauzula informacyjna dotycząca 

zaakceptowania regulaminu płatności online, którego treść wyświetli się po kliknięciu w wytłuszczony 

napis „regulamin”, treść regulaminu można również wydrukować - aby to uczynić należy kliknąć w 

ikonkę drukarki. Regulamin znajdziecie również na stronie internetowej przedszkola w zakładce 

dokumenty. Po zaakceptowaniu w/w poproszeni zostaną Państwo o zmianę hasła użytkownika (Hasło 

powinno składać się z minimum 8 znaków, w tym dwóch cyfr, 2 wielkich, 2 małych liter). 

Zaakceptowanie w/w pozwoli Państwu na korzystanie z systemu i wglądu w panel klienta. Zważywszy, 

że program ma służyć ułatwieniu naszej codziennej współpracy niniejszy będzie jeszcze ulepszany i 

udoskonalany. W kolejnych dniach będzie prowadzona zakładka jadłospis, gdzie będziecie mieli 

Państwo dodatkowo wgląd do aktualnego menu przedszkolnego.  

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Przedszkola 

Dorota Korczakowska 
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