
REGULAMIN  

ELEKTRONICZEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach czynne jest  

w godz. 5.30 – 17.00. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę nad 

dziećmi od godz. 8.00 do godz. 13.00. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dziecka, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat, 

wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu 

przekraczającą czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – zgodnie z przepisami 

prawa określonymi w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

1. Ewidencja obecności i rozliczanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu odbywa się           

w oparciu o elektroniczny system ATMS Kids, za pomocą czytnika rejestrującego 

„wejście” i „wyjście” dzieci oraz kart zbliżeniowych.  

2. Rodzic lub prawny opiekun otrzymuje nieodpłatnie w depozyt jedną kartę zbliżeniową 

z przypisanym numerem identyfikacyjnym dziecka o wartości 7 zł. 

3. Karta stanowi własność przedszkola i podlega zwrotowi z chwilą zakończenia edukacji 

przedszkolnej dziecka lub wypisania dziecka z przedszkola. Rodzic lub prawny opiekun 

przyjmujący w depozyt indywidualną kartę zbliżeniową potwierdza własnoręcznym 

podpisem jej przyjęcie i zwrot w „Rejestrze kart”. 

4. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej obciąża rodzica lub prawnego 

opiekuna, który jest zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowej karty, wpłacając 

należność na konto przedszkola. 

5. W zależności od potrzeb rodziców lub prawnych opiekunów istnieje możliwość 

odpłatnego zamówienia dodatkowych kart poprzez Radę Rodziców. Dodatkowo 

zamówione karty nie podlegają zwrotowi. 

6. Rodzic lub opiekun prawny przyprowadzając dziecko do przedszkola przykłada kartę 

zbliżeniową do czytnika umieszczonego w wyznaczonym miejscu w przedszkolu. System 

automatycznie odczytuje indywidualny numer dziecka i rejestruje godzinę jego „wejścia”. 

7. Rodzic lub opiekun prawny odbierając dziecko z przedszkola przykłada kartę zbliżeniową 

do czytnika umieszczonego w wyznaczonym miejscu w przedszkolu. System 

automatycznie odczytuje indywidualny numer dziecka i rejestruje godzinę jego „wyjścia”. 

8. Kilkukrotne przyłożenie karty powoduje rejestrację ostatniego zdarzenia.  

9. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas 

pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola otrzymują przejrzysty raport,      

w którym uwzględnione są ilości godzin, jakie dziecko spędziło w przedszkolu.  

10. W przypadku niedopełnienia przez rodzica lub prawnego opiekuna obowiązku 

elektronicznej rejestracji system naliczy opłatę za każdą kolejną rozpoczętą godzinę 

pobytu dziecka: 

a) od godziny otwarcia przedszkola – w przypadku „wejścia” dziecka bez elektronicznej 

rejestracji’; 

b) do godziny zamknięcia przedszkola – w przypadku „wyjścia” dziecka bez 

elektronicznej rejestracji; 

za wyjątkiem: 

      - zgłoszenia przez rodzica zagubienia lub zniszczenia karty - jednorazowo;  

      - zgłoszenia przez rodzica zapomnienia karty – tylko jeden raz w miesiącu. 

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r. zarządzeniem dyrektora  

      nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r.  

 


