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Rozpoczynamy korzystanie z aplikacji Inso!  

               ( Dziennik elektroniczny)  

   

Drodzy Rodzice 

Od miesiąca lutego zaczynamy wdrażać w naszym przedszkolu aplikację Inso czyli 

tzw. dziennik elektroniczny. Wszystko po to, aby poprawić komunikację i naliczanie 

opłat za uczęszczanie  dziecka do placówki. W ramach aplikacji wyróżniamy kilka 

podstawowych korzyści,  które pragniemy Państwu przedstawić zanim zalogują się 

Państwo do aplikacji.   

     

   

Komunikacja   

Dzięki aplikacji będą mogli Państwo być w stałym kontakcie                      

z   placówką, na bieżąco śledzić aktywności swojego dziecka oraz mieć  



wgląd w płatności. W  Profilu dziecka  zamieszczone będą wszystkie  

informacje. Moduł Wiadomości , w formie wbudowanego w aplikację  

czatu, będzie służył do komunikacji bezpośredniej.     

Zgłaszanie nieobecności   

Aplikacja daje również możliwość zgłoszenia nieobecności bądź    
 rezygnacji z posiłku na dany dzień, o ile placówka wyrazi na to zgodę.   

                       Z aplikacją mobilną zrobią to Państwo przy pomocy jednego kliknięcia.    

   

Aktualności   

Na Tablicy ogłoszeń  będą zamieszczane ważne dla Państwa    
informacje, wydarzenia oraz zdjęcia, które w zależności od ustawień                          

w placówce będą Państwo mogli polubić, czy też skomentować.     

Płatności  - ten moduł zostanie uruchomiony w późniejszym 

terminie 

Moduł Rozliczeń  pomoże w uregulowaniu płatności oraz w sprawnym  

dokonaniu przelewu online. Na swoim panelu zobaczą Państwo nie  tylko  

naliczoną opłatę, ale także wszystkie jej części składowe: koszty  czesnego, 

posiłków i dodatkowych zajęć .     

Zajęcia zdalne   

W Zadaniach domowych  zobaczą Państwo zadania udostępnione    
przez nauczycieli oraz będą mogli Państwo zamieścić odpowiedzi do  
zadań. Zajęcia online  - będą mogli Państwo razem z dziećmi  

uczestniczyć w zajęciach na żywo, w przypadku, gdy placówka będzie  

zamknięta.     

Dostęp do aplikacji z komputera, telefonu lub tabletu   

To Państwo decydują, w jaki sposób będą korzystać z aplikacji. Można    
uzyskać dostęp do panelu z poziomu przeglądarki, ale także przez  

aplikację mobilną (dostosowaną do systemów Android i iOS). Dzięki  temu 

Inso zawsze jest pod ręką!    

     

 

 

 

 



Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji INSO?   

   

Rodzice, którzy otrzymali kod dołączenia do aplikacji powinni wykonać  

następujące kroki:   

1. Wejść na stronę www.inso.pl    

2. Przejść do zakładki “Dla rodziców”   

3. Kliknąć “Załóż konto”   

4. Wypełnić formularz.    

Po uzupełnienia formularza należy potwierdzić założenie konta rodzica wpisując datę  

urodzenia swojego dziecka.   

     

Jeżeli zostało dla Państwa utworzone konto rodzica w aplikacji INSO przez 

placówkę należy  wykonać następujące kroki :   

1. Wejść na swoją skrzynkę mailową, gdzie znajduje się wiadomość z linkiem do  

zalogowania się w INSO.   

2. Kliknąć “Przejdź do aplikacji i zaloguj się”.   

3. Ustawić hasło, które będzie używane do aplikacji INSO.   

   

   

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie funkcjonowania aplikacji zapraszamy na  

stronę https://pomoc.inso.pl/pl/collections/2536985-aplikacja-rodzica        

Natomiast jeśli nie znajdą tam Państwo odpowiedzi, można skorzystać z czatu,  

który jest dostępny na  stronie inso.pl oraz w aplikacji INSO po przejściu w  panel 

pomocy.    
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