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Instrukcje dla rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Chcielibyśmy przedstawić nasz nowy system płatności, School Money.

Pieniądze szkolne to łatwy i bezpieczny system online, który pozwoli Ci zapłacić za obiady, wycieczki,
wizyty domowe, klub śniadaniowy, zajęcia pozalekcyjne, lekcje muzyki i mundurek szkolny.

Krok 1 - Logowanie do School Money

Najpierw otwórz stronę internetową i przejdź do www.schoolmoney.co.uk

W prawym górnym rogu pojawi się przycisk z napisem „Rodzice - kliknij tutaj, aby się zalogować”

Aby się zalogować, będziesz potrzebować numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail i hasła, które
przesłaliśmy Ci w wiadomości tekstowej. Jeśli nie otrzymałeś tego, skontaktuj się z sekretariatem szkoły.

Po zalogowaniu się pojawi się wyskakujące okienko z pytaniem o imię dziecka. To musi być zapisane w
taki sam sposób, w jaki mamy to w naszym systemie, np. Samuel, nie Sam.

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, które uczęszcza do naszej szkoły, ich płatności pojawią się pod ich
imionami, które są wymienione w kolejności alfabetycznej.

Po wprowadzeniu tego i wybraniu „potwierdź” zostaniesz zalogowany na swoje konto.

Krok 2 - Dokonywanie płatności

Wszelkie zaległe pieniądze na kolację, które zgromadziło Twoje dziecko, pojawią się jako pierwsze na
liście, a następnie pojawią się płatności ustalone przez szkołę na takie rzeczy, jak wycieczki, kluby i inne
opłaty.

Aby zapłacić za przedmiot, wybierz znak + obok płatności. Spowoduje to dodanie płatności do Twojego
koszyka i zmieni kolor na żółty, aby pokazać, że została wybrana.

Może się okazać, że niektóre płatności są wyróżnione innym kolorem;

Zielony: oznacza, że   możesz spłacić kwotę w mniejszych porcjach do terminu płatności, kiedy będziesz
musiał spłacić ją w całości. Kliknij zielone pole i zmień kwotę.

Pomarańczowy: oznacza to, że możesz zapłacić za tę płatność dowolną kwotę. Możesz zapłacić więcej lub
mniej niż podana kwota.

Możesz zauważyć, że niektóre terminy są w kolorze szarym, a niektóre na czerwono. Terminy płatności
zaznaczone na czerwono to płatności zaległe i należy je uregulować tak szybko, jak to możliwe.



Po wybraniu wszystkich płatności, które chcesz kupić, znajdziesz je po prawej stronie ekranu. Możesz
usunąć pozycje z koszyka, klikając X obok pozycji. Gdy będziesz gotowy do zapłaty, wybierz przycisk
„Dokonaj płatności”.

Spowoduje to przejście do ekranu, na którym możesz wprowadzić dane swojej karty, będziesz musiał je
wprowadzać za każdym razem, gdy płacisz w tym systemie, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie
przechowują żadnych danych karty kredytowej / debetowej.

Po dokonaniu płatności na ekranie pojawi się potwierdzenie i otrzymasz wiadomość e-mail.

Pieniądze na obiad

Kiedy musisz doładować pieniądze swojego dziecka na obiad, musisz przejść do sekcji „Obiady”, co
można zrobić za pomocą menu po lewej stronie ekranu.

Następnie wyświetli się ekran pokazujący saldo obiadu Twojego dziecka z opcją doładowania poniżej.

Aby doładować, zmień koszt w zielonym polu na kwotę, którą chcesz zapłacić, i kliknij znak +. Spowoduje
to dodanie kosztu do Twojego koszyka po prawej stronie.

Zgoda rodziców

Możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody, gdy dokonujesz płatności za wycieczki szkolne.
Aby to zrobić, wybierz „Zgoda rodziców” w menu po lewej stronie i zaznacz pola, na które wyrażasz zgodę.
Pojawi się wyskakujące okienko z informacją, że zostało zapisane.

Historia

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie transakcje wykonałeś, możesz to znaleźć w sekcji Historia, w menu po lewej
stronie ekranu.

Pierwsza zakładka to „Historia transakcji”. Ta zakładka zawiera zestawienie wszystkich dokonanych przez
Ciebie płatności.

Zakładka „Historia kolacji” zawiera zestawienie kolacji, które zjadło Twoje dziecko oraz informacje o tym,
czy nie zapłaciłeś za nie.

Zapraszamy do domu - to całkiem proste - zupełnie jak zakupy online!

Jeśli nadal masz problemy, zadzwoń lub napisz, a chętnie pomożemy.

Naszym planem jest wyjście bez gotówki w czasie, gdy wszyscy będziecie pewni nowego systemu.

Mamy nadzieję, że pomoże to Wam wszystkim znacznie ułatwić płatności.

Z poważaniem

Sara Moore
Dyrektor szkoły


