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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0134.4.2022
Dyrektora Publicznego Przedszkola

w Pstrążnej

Regulamin

e!ektronicznej ewidencji rozliczania czasu ikosztów pobytu dziecka

w Przedszkolu Publicznym w Pstrążnej

§r
Postanowienia ogólne

1. W celu ewldencji obecnoŚci i rozliczania czasu pobytu dzieci w Publicznym przedszkolu w
PstrąŻnej, zwane8o dalej ,,Przedszkolem", wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu
pobytu dziecka w Przedszkolu - oprogramowanie ALAN sYsTEMs ATMS Kids.

2. Niniejszy regulamin określa zasady elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu oraz
naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie wg ustalonych stawek.

3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich
Rodziców/Opieku nów prawnych korzystających z usług Przedszkola.

§z
Zasady korzystania z systemu

1. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkotu rejestruje czas pobytu dziecka
W Przedszko|u za pomocą czytnika zamontowanego w Przedszkolu i kart zbliżeniowych
przypisanych do każdego dziecka. :

2. Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę
zbliŻeniową do czytnlka ,,wejście" umieszczonego w Przedszkolu. System automatycznie rejestruje
godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone. Kolejne zbliżenie karty do czytnika (razza razem),
generuje błędy w systemie (ewidencja wielokrotnego wejścia dziecka do Przedszkola).

3. Opuszczając budynek Przedszkola należy ponownie przylożyć kartę do czytnika ,,wyjście"
i czytnik rejestruje godzinę wyjścia dziecka.

4. Zarejestrowane informacje traflają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka
w Przedszkolu w danym miesiącu oraz opłatę za wyżywienie.

5. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem
odpłatnoŚci za dany dzień według maksymalnej liczbygodzin pracy Przedszkola (od godz 700-16@1,
z odliczeniem 5 godzin (wyznaczonych na bezpłatną realizację podstawy programowej).

6. Elektroniczny system odzwierciedla faktyczny czas pobytu dziecka w Przedszkolu i nalicza go
minutowo. Ponadto system uwzględnia tzw. ,,bufor czasowy'' tj. dwa razy po 10 minut, umożtiwia-
jący Rodzicowi lub opiekunowi przebranie dziecka - bez naliczania opłaty.

7. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu nie dotyczą dzieci 6-cioletnich objętych obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym.



§g
Karty zb!iżeniowe

l.Każdemu dziecku przysługuje jedna indywidualna karta zbliżeniowa z przypisanym numerem,
którą Rodzic/Opiekun prawny otrzymuje nieodpłatnie w depozyt i potwierdza jej odbiór pisemnie.
Karta nie stanowi własnoŚci Rodzica/Opiekuna prawnego, tylko jest wypożyczana na czas edukacji
dziecka w Przedszkolu. Karta jest własnością Przedszkola. Rodzic/ Opiekun prawny ponosi pełną
odpowiedzia!noŚĆ za użytkowanie karty. Rodzic/-Opiekun prawny zobowiązany jest do zwrotu karty
w momencie zakończenia edukacji przedszkolnej lub rezygnacji z usług Przedszkola.
2. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty zbliżeniowej Rodzic/Opiekun prawny jest
zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego
upoważnionej. Rodzic/Opiekun prawny ponosi odpowiedzia]ność finansową za zniszczenie lub
zgubienie karty magnetycznej równoznaczną kosztowi nowej karty.
3. Rodzic/Opiekun prawny ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę kart
przypisanych do danego dziecka w cenie 9,0O zl/szt (zgodnie z cennikiem zakupu firmy
obsługującej system). Zgłoszenie potrzeby zakupu dodatkowych kart składa się u Dyrektora ]ub
lntendenta przedszkola.

§ł
Sposób naliczania odplatności za pobyt iwyżywienie dziecka w przedszkolu

].. Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność ,,z dołll" na indywidualne konto
bankowe w terminie do lO-tego dnia następnego miesiąca za pobyt dziecka w Przedszkolu
wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie dziecka w Przedszkolu.
2. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu
w Przedszkolu uwzględniające faktyczny czas p9bytu dziecka w placówce wykazany przez
elektroniczny system ewidencji.
3. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest dzienna stawka
żywieniowa, która obowiązuje w Przedszkolu.
4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje roz|iczenie opłaty za wyżywienie dziecka
w Przedszkolu, uwzględniające dni n!eobecności w placówce.
5. Fakt póŹniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola lub wcześniejszego odbioru
z placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku, odliczane są
tylko godziny pobytu.
6. Każdy rodzic/Opiekun prawny otrzyma z placówki przedszkolnej informacje drogą elektroniczną
lub na blankiecie o wysokościopłat do7-go dnia każdego miesiąca za ubiegły miesiąc.
7.W przypadku uroczystości organizowanych przez Przedszkole w godzinach wykraczających poza
godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą
wprowadzane przez Przedszkole ,,ręcznie" bez konieczności sktadania pisma przez
Rodzica/Opiekuna prawnego.

§s
postanowienia końcowe

l. Zmiana wysokości opłaty za kartę nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
2. Zmiana opłaty za kartę musi być podana do wiadomości Rodzicom/Opiekunom prawnym

'dzieci uczęszczających do Przedszkola w sposób przyjęty w danej placówce (np. poprzez
wywieszenie informacji na tablicy ogtoszeń).



3. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulamlnem
ijego stosowania oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom
upowaŻnionym przez nich do przyprowadzania iodbierania dziecka z Przedszkola.

4. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje Rodzice/Opiekunowie prawni potwierdzają
własnoręcznym czytelnym podpisem.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na tablicy ogłoszeń Przedszkola oraz na stronie

intern etowej Przedszkola.
7. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od Przedszkola, prowadzona będzie

wersja papierowa ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu.
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