Spoštovani!
Pri vodenju evidenc o vzgojno-izobraževalnem delu na šoli uporabljamo program
Lo.Polis. Sestavni del programa je tudi portal za starše, ki se je med zimskimi
počitnicami temeljito posodobil. Združila sta se stari in novi portal, dodane so nove
vsebine, do portala pa dostopate preko spletne strani lopolis.si. Tako imate starši
sedaj vse informacije zbrane na enem mestu.
Vsebine v Lo.Polis START paketu so brezplačne, vidite jih vsi starši, ki imate
uporabniško ime in geslo. Če gesla za portal nimate, nam sporočite na
helena.oslovnik@guest.arnes.si, da vam ga pripravimo.
Vsebine v Lo.Polis PRO paketu so plačljive. Vsem staršem, ki ste že doslej koristili
eRedovalnico, bodo do konca leta ocene še naprej vidne brez doplačila. Če ste starši
naročili eSporočila, ste dobili PRO paket kot dopolnitev pošiljanju sporočil. Če bi želeli
plačljive vsebine naročiti na novo, je cena do konca šolskega leta 13 € za otroka (ali
21 € za dva ali več otrok), naslednje šolsko leto pa bo 26 € za otroka (ali 42 € za dva
ali več otrok). PRO paket naročite starši sami na portalu.
Prvi dostop za osnovno namestitev vam omogoči šola. Kasneje stvari urejate s
podjetjem Logos.si.

V prilogi najdete vsebine, ki jih naša šola omogoča.

Priloga:
LOPOLIS START (0 €)

LOPOLIS PRO (PLAČLJIV)

Osnovna Lo.Polis rešitev

Vsa osnovna Lo.Polis rešitev in
dodatno še

 Pregled vseh najpomembnejših
dogodkov in obveznosti na enem
mestu.
 Preprosta komunikacija preko
sporočil z razrednikom in šolo.
X Prijava in odjava prehrane.
(Omogočeno bo preko programa
SAOP – predvidoma naslednje
šolsko leto.)
 Pregled urnika skozi celotno šolsko
leto.
 Pregled vseh nadomeščanj na
izbrani dan.
 Prijava na jutranje varstvo in
podaljšano bivanje.
 Prijava na obvezne in neobvezne
izbirne predmete.
 Prijava na izpite – po potrebi.



Spremljanje ocen v redovalnici.



Pregled prihajajočih in preteklih
ocenjevanj znanj.



Pregled izostankov skozi celotno
šolsko leto.

X Pregled in statistika domačih
nalog.
(Tega šola za enkrat še ne
omogoča.)
 Pregled in statistika pohval, opomb
in graj pri pouku.


Pregled morebitnih vzgojnih
ukrepov.



Koledar šolskih obveznosti v
dnevu/tednu/mesecu.



Dnevno in tedensko obveščanje o
izostankih, ocenah in sodelovanju
pri pouku.

Vodstvo šole

