„Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

W związku z wdrożeniem projektu pn. „Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eOświata" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Osi
Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne, na terenie naszego Miasta zbudowany został zintegrowany system e-usług wspomagających zarządzanie oświatą.
System został wdrożony we wszystkich publicznych placówkach oświatowych w związku z czym
mam przyjemność przekazać Państwu narzędzie edukacyjne, które zapewni Wam łatwiejszy dostęp do zasobów oświatowych poprzez: elektroniczne nabory do przedszkoli i szkół oraz nadzór nad
Waszymi dziećmi zarówno w przedszkolu jaki na każdym poziomie edukacji poprzez sprawdzanie
ocen, frekwencji, jadłospisów i innych informacji w aplikacjach e-Dziennik oraz iPrzedszkole.
Dajemy Państwu dostęp do systemu oraz wielu innych ważnych dla Państwa informacji oświatowych poprzez jeden wspólny adres https://portalrawa.vulcan.net.pl
Dla wygody użytkownika systemu proponujemy korzystne dla Państwa rozwiązanie logowania przy
użyciu jednego LOGINU i jednego HASŁA do całego systemu niezależnie od ilości dzieci, klas czy
nawet placówek, do których dzieci uczęszczają. Aby można było korzystać z tej opcji logowania
należy podać w każdej placówce (do której uczęszczają Państwa dzieci) ten sam numer identyfikacyjny kont/a (numer PESEL) oraz adres e-mail dający możliwość samodzielnego generowania hasła
(bez potrzeby wizyty w placówce).
Dane osobowe zbierane do logowania w Rawskiej Platformie Edukacyjnej są i będą przetwarzane
wyłącznie na potrzeby związane z tym projektem, są i będą bezpieczne i przechowywane z zachowaniem wszelkich procedur prawnych obowiązujących w naszym kraju. Administratorem zebranych od Państwa danych osobowych jest dyrektor Placówki Oświatowej, do której uczęszcza Państwa dziecko.
Nie podanie numeru PESEL (ze względu na jego brak np. obcokrajowcy lub ze względu na inne okoliczności) będzie wiązać się ze sztucznym wygenerowaniem przez system numeru identyfikacyjnego, którym rodzic/opiekun będzie dodatkowo musiał się posługiwać korzystając ze zintegrowanego
systemu (np. zakładając kolejne konto, czy też zmieniając hasło dostępu).
W związku z powyższą informacją prosimy o wypełnienie przez Państwa oświadczeń Rodzica/Opiekuna, które zostaną rozdane Państwu przez wychowawców klas.
Wzór oświadczenia znajduje się również na stronie https://portalrawa.vulcan.net.pl w zakładce FAQ.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

