


Zarządzaj placówką
z jednego miejsca
Platforma, która łączy rodziców, 
wychowawców oraz dyrektorów placówek.

JEDEN SYSTEM, WIELE FUNKCJI



Dyrektorów
rozwiązuje LiveKid?
● Zarządzanie to dużo papierologii?
● Nużące raporty do GUS?
● Rozliczenia posiłków…
● … a także obecności dzieci?

A do tego kilka różnych kanałów informacji
(mail, sms, telefon), z których trzeba zgromadzić
wszystkie dane?

JAKIE PROBLEMY

Z NAMI TO PRZESZŁOŚĆ!



W jakim celu 
powstał LiveKid?

POTRZEBA RODZI ROZWIĄZANIE

ZAŁOŻYCIELE LIVEKID

Gdy mama Jakuba - jednego z założycieli - 
otworzyła własny żłobek, szybko okazało 
się, że jej główny problem to biurokracja. 
W odpowiedzi na potrzebę 
uporządkowania i usystematyzowania 
codziennych działań powstał nowoczesny, 
mobilny system zarządzania placówką - 
LiveKid



Jakie funkcje posiada LiveKid?
JEDEN SYSTEM, WIELE FUNKCJI



Obecności
TO ZAJMIE TYLKO CHWILE

● Gotowe rozliczenia? To proste! LiveKid 
każdego dnia pomoże zarejestrować 
obecności i nieobecności dzieci.
Koniec papierowych list!

● Rodzice sami planują nieobecności dziecka, 
a system gromadzi te dane w jednym 
miejscu i rozlicza pod koniec miesiąca

● Udostępnij rodzicom aplikację, jak kontroluje 
i podlicza wszystkie obecności za Ciebie!



Posiłki
TO PROSTE

● Czy planowane i nieplanowane nieobecności 
wpływają na catering w Twojej placówce? 
Oczywiście, że tak!

● Aplikacja na podstawie zgromadzonych 
danych przygotuje zamówienie dla firmy 
cateringowej

● Rodzice będą mogli poprzez aplikację 
z dnia na dzień zamówić dla swojego dziecka 
dodatkowe posiłki bez Twojego pośrednictwa



● Podsumowanie wpisowego, czesnego, opłat 
za nadgodziny, posiłki i zajęcia dodatkowe… 
Czy rozliczenie tych opłat pochłania dużo 
czasu?

● W LiveKid wszystkie rozliczenia znajdują się w 
jednym miejscu. Wystarczy jedno kliknięcie - i 
rachunki są wystawione!

● Rodzic może opłacić rachunek od razu 
poprzez aplikację - szybko i wygodnie, jeszcze 
zanim miesiąc dobiegnie końca!

Rozliczenia
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE



Jak LiveKid ułatwia pracę?
POZWÓL SOBIE POMÓC



Organizowanie
● Wygodne zarządzanie absencjami dzieci
● Zmniejszanie ilości odbieranych połączeń/sms
● Skrupulatne naliczanie opłat za pobyt i posiłki dziecka
● Wszystkie grafiki pracowników w jednym miejscu
● Uwzględnienie urlopów i zwolnien pracowników

W JEDNYM MIEJSCU



● Tworzenie i kontrolowanie aktualnych planów zajęć
● Odpowiadanie na bieżące pytania i wątpliwości rodziców
● Informowanie rodziców o brakach w wyprawce - np. pieluch
● Możliwość kontrolowania listy miejsc rezerwowych
● Rekrutacja dzieci za pośrednictwem listów zgłoszeniowych

Zarządzanie
SZYBKO I SPRAWNIE



● Cały proces komunikacji przeniesiony w jedno, wygodne miejsce
● Decydowanie o wysyłaniu wiadomości grupowej lub indywidualnej
● Wirtualna tablica korkowa - szybkie udostępnianie bieżących ogłoszeń
● Informacja o odczytaniu wiadomości i wysyłanie przypomnień
● Komunikaty o ważnych wydarzeniach - np. przedstawieniach

Komunikacja
W JEDNYM MIEJSCU



Im więcej danych o dziecku 
posiada placówka - tym lepiej 
wykonuje swoje obowiązki i 
organizuje proces zarządzania. 
LiveKid gromadzi potrzebne 
dane i zastępuje godziny 
spędzone na ich analizowaniu

Dyrektorzy

Oprogramowanie LiveKid 
umożliwia wychowawcy 
zautomatyzowanie jego 
pracy, dzieki czemu więcej 
czasu może poświęcić na 
zabawę i edukację swoich 
podopiecznych. Stały 
kontakt z rodzicem 
przestaje być wyzwaniem!

Wychowawcy

LiveKid pozwala każdemu 
rodzicowi brać czynny 
udział w codziennym życiu 
przedszkolnym swojego 
Malucha. Jednocześnie 
wpływa na wzmacnianie 
więzi rodzinnych poprzez 
wzajemnie zaangażowanie

Rodzice



Mniej administracji, 
więcej bezcennych 
chwil spędzonych z 
dzieciakami!

ZYSKAJ WIĘCEJ CZASU



Kamil Legutko
kamil.legutko@livekid.com

+48 736 258 162

Specjalista ds. Obsługi żłobków i przedszkoli

mailto:karol.opoka@livekid.com

