
Zarządzenie Nr 1/2021

Dyrektora Przedszkola Gminnego w Dobroszycach

z dnia 11 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach

Na podstawie uchwały Nr X-101/2019 Rady Gminy Dobroszyce z 26 sierpnia 2019r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 lutego 2021 r wprowadza się Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu 
dziecka w Przedszkolu Gminnym w Dobroszycach, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich rodziców/opiekunów do zapoznania się z Regulaminem.

§ 3

Równocześnie traci moc poprzedni Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Przedszkola z dnia 18.11.2020r. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola

Nr 1/2021 z dnia 11.01.2020r.

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN

POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU GMINNYM W DOBROSZYCACH

1. Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.

2. W przedszkolu bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00-13.00.

3. Pobyt dziecka w czasie realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.

4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnej podstawy programowej wynosi 1 zł.

5. System nalicza opłatę za pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.

6. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy karta zbliżeniowa lub brelok.

7. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dowolną liczbę kart zbliżeniowych lub breloków 
przypisanych do danego dziecka.

8. Karta i brelok jest własnością rodzica. 

8. Opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest zarejestrować na czytniku jego wejście a 
odbierając, przy wychodzeniu z szatni z dzieckiem zarejestrować jego wyjście z przedszkola za pomocą
karty zbliżeniowej lub breloka indywidualnie przydzielonej dziecku.

9. W czasie pandemii oraz w pracy w reżimie sanitarnym za rejestrację kart zbliżeniowych lub 
breloków odpowiedzialny jest personel przedszkola, a kraty i breloki pozostawiane są w placówce.

10. Czas pobytu dziecka przed i po bezpłatnej podstawie programowej sumuje się.

11. W godzinach od 7.45 do 8.00 czas nie będzie naliczany pomimo rejestracji karty (będzie on 
przeznaczony na zdjęcie odzieży wierzchniej i obuwia w szatni przed rozpoczęciem bezpłatnego czasu
podstawy programowej). 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania system naliczy opłatę pobytu

dziecka przez rodzica/opiekuna:

a) od godziny otwarcia przedszkola, w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez 
elektronicznej rejestracji.

b) do godziny zamknięcia przedszkola, w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej 
rejestracji.

13. Opłatę za świadczenie usług przekraczających 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania 
 i opieki oraz opłaty za wyżywienie rodzic dokonuje w terminie - do 10 dnia następnego miesiąca.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są 
do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na
ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.


