
Regulamin korzystania z elektronicznego systemu ewidencji pobytu 

dziecka w Przedszkolu nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie. 

 

1. W celu ewidencji obecności i rozliczenia rzeczywistego czasu pobytu dziecka w 

Przedszkolu nr 1 w Trzemesznie wprowadza się elektroniczny system ewidencji 

pobytu dziecka SaaS, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe. 

 

2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie 

dzieci i ich rodziców ( opiekunów prawnych) korzystające z usług przedszkola. 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują z placówki indywidulany login i hasło 

(przypisane do danego dziecka), niezbędne do zalogowania się na stronie 

internetowej SaaS.  

 

 

4. Do każdego dziecka przypisane są dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które zostają 

wydane za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom. Opłata za wydanie jednej 

karty wynosi 10zł – jest to opłata jednorazowa.  

 

 

5. Rodzic/opiekun prawny (niezależnie od tego czy otrzymał kartę czy jest ona na 

terenie placówki) zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek nosić przy sobie kartę 

którą odebrał z placówki. Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje 

to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszonego przy wejściu do 

przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola. Na podstawie 

zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również 

zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach 

dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola. 

  

6. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka wiąże się z 

naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin pracy 

przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną 

realizację podstawy programowej, uregulowaną w statucie przedszkola. 

 

 

7. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty rodzic/opiekun prawny jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt niezwłocznie w placówce. 

 



8. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z 

usług przedszkola, w celu dokonania dezaktywacji karty. 

 

 

9. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie jest Przedszkole nr 1 w 

Trzemesznie. 

 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania 

niezbędnych informacji na jego temat innym osobą upoważnionym przez nich do 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

 

 

11. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice/opiekunowie prawni 

potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas 

odbioru kart. 

 

12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 roku i jest dostępny na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej placówki.  


