NOVO!
ODJAVA DNEVNIH OBROKOV
Spoštovani starši,
obveščamo Vas, da bomo z mesecem novembrom uvedli nov način odjave obrokov na naši šoli.
Dnevna odjava bo mogoča načeloma le prek Lo.Polis-a, portala za starše, kjer bo mogoče odjaviti
malice ali kosila za vašega otroka v primeru odsotnosti od pouka. Navodila so objavljena na spletni
strani šole. V primeru, da vam je takšna odjava onemogočena pa vas prosimo, da za odjavo obrokov
kličete v knjigovodstvo in sicer na tel. 02 620 52 86. Prosim, da ste pri odjavljanju obrokov dosledni
in jih še pravočasno odjavite. Pravočasno odjava se šteje odjava, ki je podana do 8. ure zjutraj za tekoči
dan.
Kljub temu, da imajo vaši otroci subvencionirano prehrano (delno ali v celoti) ste dolžni odjaviti
otroka od malice in kosila (en dan prej) za vse dni, ko ga ni v šoli.
Če tega ne storite, vam za vse dni odsotnosti prehrano v celoti zaračunamo. Subvencijo (delno ali v
celoti) dobimo le za otroke, ki so v šoli. Če obrokov ne odjavite, jih mi pripravimo, subvencije ne
dobimo, zato vam jih zaračunamo.
Za učence, ki so odsotni od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira
šola, odjavi šolsko prehrano razrednik oz. strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

Navodila za UREJANJE PREHRANE NA PORTALU LO.POLIS
Uporabniki (starši, učenci) se na portal prijavite preko https://www.lopolis.si/, kjer vpišete svoje up.
ime in geslo, ki ste ga prejeli v šoli. Če imate več otrok v šoli, dostopate za vse otroke z istim
uporabniškim imenom in geslom. Vsak starš ima svoj dostop.

DOSTOP IN UREDITEV GESLA ZA PORTAL LO.POLIS V PRIMERU, DA TEGA ŠE NISTE DOBILI
Za vstop v portal Lo.Polis je bilo šoli potrebno posredovati elektronski naslov, ki bo vpisan v portal.
Elektronski naslov in geslo se uporabljata za urejanje odjave/prijave prehrane in tudi urejanje ostalih
prijav (npr. jutranje varstvo, izbirni predmeti, interesne dejavnosti …).

PREVZEM

ALI

UREDITEV

GESLA

1.
Pojdite
na
portal
Lo.Polis
(https://www.lopolis.si/).
2.
Pod
dodatnimi
možnostmi
izberite
možnost
»Ste
pozabili
geslo?«.
3. V polje elektronski naslov vpišite svoj elektronski naslov, ki ste ga sporočili na šolo.
4.
Izberite
gumb
»Pošlji«.
5. V sporočilu, ki ste ga dobili na elektronski naslov, izberite »TUKAJ«, da se odpre spletna stran za določitev
novega
gesla.
6. V prvem polju določite novo geslo, v drugem ponovno vpišete novo geslo za potrditev in izberite »Shrani«.
7. Sistem javi uspešno nastavitev novega gesla. Izberite povezavo v sporočilu, da vas preusmeri na portal Lo.Polis
in se prijavite.

Vse v zvezi s prijavami in obračuni obrokov urejate s šolo, zato vas prosimo, da se glede vprašanj o
prijavah in obračunih obrokov obrnete na nas, kjer imamo vpogled v vaše podatke. (Knjigovodstvo:
Marija Kočnik 02 620 52 86 ali (ROID)Tina Konečnik tina.konecnik@guest.arnes.si).

