
Sprawdzony i kompleksowy 

system dla przedszkoli i 

żłobków publicznych  



Czym jest system                      .

www.itensity.pl

są odpowiedzią na zmiany w 

przepisach o systemie oświaty 

dotyczące obowiązków przedszkoli 

publicznych i opłat za ich świadczenia 

wobec rodziców, czyli naliczania opłat 

za rzeczywisty czas pobytu dziecka w 

przedszkolu 
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są sprawdzonym i kompleksowym narzędziem 

do zarządzania przedszkolem oraz żłobkiem. 

To najnowocześniejszy na rynku, a zarazem 

prosty i intuicyjny system przynoszący 

zauważalne i mierzalne korzyści placówkom 

przedszkolnym, żłobkom oraz rodzicom.  

System dedykowany jest placówkom publicznym. 

Daje Państwu możliwość ograniczenia  czasu 

spędzonego przy obsłudze miesięcznej 

przedszkola nawet o 70% !



Krótko o systemie                  .
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System Obecnosci.pl został 

stworzony w oparciu o liczne 

konsultacje z osobami 

zarządzającymi placówkami 

przedszkolnymi, a także 

rodzicami w całym kraju.

System jest odpowiedzią 

na reformy w edukacji i 

ograniczania wytwarzania 

dokumentów papierowych w 

edukacji.

System znacząco ułatwia 

Nauczanie Zdalne dzięki 

funkcjonalności Baza 

Wiedzy – umożliwia

bezproblemowe 

nauczanie 

System ułatwia, znacząco 

upraszcza i 

automatyzuje system 

naliczania, wyliczania i 

dystrybucji opłat za 

przedszkole. 
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Aplikacja ułatwia rodzicom kontrolę nad sprawami związanymi 

z edukacją przedszkolną ich dzieci.

System daje kadrze przedszkola możliwość kontaktu z rodzicami 

za pomocą wewnętrznego komunikatora – bez konieczności 

używania maili, wraz z potwierdzeniem 

dostarczenia wiadomości. 

To kompleksowe narzędzie wyliczające opłaty za pobyt 

dziecka w przedszkolu na podstawie godzin rzeczywistego 

pobytu dziecka

To odpowiedź na oczekiwania rodziców dotyczące 

wprowadzenia e-rozwiązań. 

To bezpieczne miejsce do przesyłania wszelkich informacji, zdjęć, 

ogłoszeń i raportów między kadrą, rodzicami a organem 
prowadzącym



Podstawowe funkcjonalności systemu                   .
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wyliczanie wszelkich opłat na 

podstawie obecności i 

dystrybucja informacji o 

opłatach do rodziców 

zdalne nauczanie, komunikator

tablica ogłoszeń

dziennik obecności

raporty dla organu 

prowadzącego

galeria zdjęć

jadłospis

bezpłatna aplikacja mobilna

czytniki – automatyzacja procesu



Korzyści z wdrożenia systemu

dla samorządu, przedszkola

i rodziców
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Samorząd

- obniżenie kosztów funkcjonowania 

placówek przedszkolnych

- możliwość zdalnego nauczania dzieci 

- brak wzrostu kosztów związanych z 

administracją 

- zgodność naliczania opłat z 

obowiązującymi przepisami prawa

- wizerunek nowoczesnej gminy

- otwarte i przyjazne podejście do rodzica
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Przedszkole

- zdalne nauczanie 

- oszczędność czasu 

- oszczędność etatów

- jasne i czytelne naliczanie opłat 

- naliczanie rzeczywistego czasu pobytu 

dziecka w placówce

- przesyłanie druków i dokumentów 

- brak wzrostu kosztów osobowych 

związanych z naliczaniem opłat 



Korzyści z wdrożenia systemu                            .

www.itensity.pl

Rodzice

- bieżąca informacja o tym, co się dzieje w 

przedszkolu

- możliwość sprawdzenia swoich opłat

- możliwość zgłoszenia nieobecności 

dziecka

- możliwość wysyłania wiadomości 

do przedszkola czy nauczyciela. 



Bezpieczeństwo systemu             .
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• Pełna zgodność aplikacji z obowiązującymi 

przepisami prawa.

• Bezpieczne rozliczanie i pełna ewidencja 

pobytu dziecka w przedszkolu.

• Pełna zgodność systemu z przepisami RODO. 

• Bezpieczna konfiguracja systemu 

dla każdej placówki przedszkolnej.



Opinie klientów po prezentacji systemu .
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Cyt. „To kombajn. System spełnia moje wszystkie oczekiwania aż zanadto, ma 

wszystko czego by chciała i jeszcze więcej, system jest prosty i graficznie bardzo 

ładny”. 

Cyt. System oceniam bardzo pozytywnie, nie było dla mnie problemem zrozumienie 

logiki systemu. System spełnia moje wszystkie oczekiwania, intuicyjność systemu 

działa na plus, tak samo jak ogólne wrażenia wizualne. Macie jeden z ładniejszych 

wizualnie systemów. Bardzo podoba mi się Wasz „świeży desing”. Moduł 

komunikatora działa na 5+przede wszystkim możliwość dodawania ogłoszeń i 

terminarzy”. 

Cyt. „Przede wszystkim podoba mi się to, że system ma wszystko w jednym miejscu, 

powiadomienia, ogłoszenia, płatności, komunikator, galerię zdjęć, jednak możliwość 

dowolnego konfigurowania opłat to dla nas największy plus. Jestem wręcz 

zachwycona możliwościami Państwa komunikatora, różne typy wiadomości w tym 

ogłoszenia”.  
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Sprawdzony i kompleksowy system dla 

przedszkoli i żłobków publicznych  

Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu nasz system.

Zapraszam do kontaktu

Michał Ziółkowski

691-026-166

kontakt@obecności.pl


