
ШКІЛЬНА ОНЛАЙН-

ГОТІВКА  

Шкільна програма використовується для точного обліку фінансових ресурсівякі 

довірив,школі у вигляді передоплати за шкільні заходи (кіно, театр, плавання 

чи катання на лижах робочих зошитівоплатуі ).  

Напочатку навчального року ви отримаєте від класного керівника огляд 

запланованих заходів на навчальний рік та очікувану суму оплати. Ви 

можете перерахувати депозит на рахунок вашої дитини відразу 

поступовоабо перед кожною подією. У шкільній касі у вас є онлайн 

огляд балансу вашого рахунку.  

Учням не потрібно носити готівку безготівково до школи, оплата в 

онлайн-касі школи здійснюється .  

ПЕРШИЙ 

КРОК:  

Батьки записуються в шкільну програму - інструкцію щодо реєстрації отримають 

від класного керівника.  

ДРУГИЙ 

КРОК:  

Батько входить у шкільну програму, відкриває вкладку КАСИРі в ньому 

ОПЛАТА (ці інструкціїŠP доступні батькам КАСИР у вкладці ) - 

ІНСТРУКЦІЇ  

→ ОПЛАТАІ

 



ТРЕТІЙ 

КРОК:  

Батько переказує суму з зі свого рахунку на дочірній рахунок школи за допомогою 

інтернет-банківського банкінгу, переказу, QR-коду чи банківського депозиту. Після 

переказу гроші з'являться на балансі батьків. Якщо у батьків одна дитина 

вчиться в школі, перераховуються безпосередньо дитині гроші. Якщо у нього 

дітей більше, він розділить суму між дітьми (див нижче).  

Переказ коштів:  

•  

Якщо, OKčбатьки ще не надіслали жодних коштів в онлайн-касу 

школиперераховується баланс батьків інаі. ( 1.)  

Отже, спочатку вам потрібно надіслати суму (аванс). Це можливо 

Перерахуванням: а) на рахунокt ( 2.) Б) QR-код (3.)  

Після додавання суми на рахунок школи баланс користувача 

змінюється (1.) і суму необхідно перерахувати дитині ( 4.). Тут можна 

перерахувати будь-яку суму з балансу батьків. Якщо у батьків більше 

дітей, вони ділять суму між дітьми.  



 

Розподіл коштів між братами та сестрами:  

• Батько обирає ім'я дитини, якій він хоче передати гроші. У 

нашому випадку він вибирає  

між Філіпом і Лукашем і обирає Філіпа (1.)  

Гроші, які батько надіслав на субрахунок школи, можна побачити на балансі 

користувача, ім’я на рахунку Касир є сумою. ( 2. ) Потім цей залишок буде 

розподілено між дітьми.  

У графі (вводить суму,він яку хоче перерахувати вибраній дитині, і 

підтверджує » Переказати. (4.)  



На так само, як і на кроці ( 1.) другу дитину та перерахувати 

суму йому.  

 

ЧЕТВЕРТИЙ КРОК  

Батько має онлайн-попередній перегляд у вкладці «КАСА» 

подій,у яких брала участь його дитина, а також оплату, 

тобтопро яка сума при була внесена ним на і субрахунок 

школи коли були сплачені цьому ці гроші.  


