
How to pay for items 
Whenever a school creates an item to pay for (such as a trip, uniform, or a club) they select which pupils or 
staff members to assign to the item. This assignment allows parents or carers to log into the ParentPay 
system and make a payment. To pay for items, please follow the steps below: 

1.  Navigate to www.parentpay.com and log into your payer account 
2. Select one of the 3 options to view the items for payment 

a. Pay for <child’s name=””> meals – located below the child’s name in the pupil tiles in the centre of 
the page. This will only give the option to pay for school meals for a single child. 

b. Pay for other items – located below the option to pay for meals in the pupil tiles in the centre of the 
page. This will only provide details of any items assigned this child. 

c. Active payment items – on computers, this is located in the menu on the left side of the page. For 
mobile devices, this can be accessed by selecting the menu icon in the top left corner. This will list all 
items for payment assigned to any children or staff members linked to your payer account. 

  

 

  

3. Select View against the required item for payment 

 
4. Enter the amount to pay, quantity required, or any other requested information. 

5. You can either select  Add to basket or you can pay via Bank Transfer if you have enabled this feature 



 

6. If you have selected Add to basket, select the basket icon in the top right corner of the screen to review 
the payment. You will then have the option to pay via Parent Account credit, Bank Transfer, Visa 
Checkout or Other payment method. 

 

Jak zapłacić za przedmioty 



Ilekroć szkoła tworzy przedmiot, za który ma zapłacić (np. wycieczkę, mundurek 

lub klub), wybiera uczniów lub członków personelu, którzy mają przypisać 

przedmiotowi. To przypisanie pozwala rodzicom lub opiekunom zalogować się do 

systemu ParentPay i dokonać płatności. Aby zapłacić za przedmioty, wykonaj 

poniższe czynności: 

 

 Wejdź na www.parentpay.com i zaloguj się na swoje konto płatnika 

Wybierz jedną z 3 opcji, aby wyświetlić przedmioty do zapłaty 

a. Płać za posiłki <child’s name=””> – znajdujące się pod imieniem dziecka w 

kafelkach uczniów na środku strony. Daje to możliwość opłacenia posiłków 

szkolnych tylko dla jednego dziecka. 

 

b. Zapłać za inne przedmioty – znajduje się poniżej opcji płatności za posiłki w 

kafelkach uczniów na środku strony. Spowoduje to wyświetlenie tylko 

szczegółowych informacji o elementach przypisanych do tego dziecka. 

 

C. Aktywne pozycje płatności – na komputerach znajduje się w menu po lewej 

stronie strony. W przypadku urządzeń mobilnych dostęp do tego można uzyskać, 

wybierając ikonę menu w lewym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie listy 

wszystkich pozycji do zapłaty przypisanych do dzieci lub członków personelu 

powiązanych z Twoim kontem płatnika. 

 

  

 

 



 

  

 

3. Wybierz opcję Wyświetl obok wymaganego przedmiotu do zapłaty 

 

 

4. Wprowadź kwotę do zapłaty, wymaganą ilość lub inne wymagane informacje. 

 

5. Możesz wybrać opcję Dodaj do koszyka lub zapłacić przelewem bankowym, 

jeśli włączyłeś tę funkcję 

 

 

 

6. Jeśli wybrałeś opcję Dodaj do koszyka, wybierz ikonę koszyka w prawym 

górnym rogu ekranu, aby przejrzeć płatność. Następnie będziesz mieć możliwość 

zapłaty za pomocą kredytu na Koncie rodzica, przelewu bankowego, Visa 

Checkout lub innej metody płatności. 
 


