Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka
przez rodziców/opiekunów prawnych
w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie
§1
Postanowienia wstępne
1. System ewidencji pobytu dziecka zapewnia identyfikację dziecka
i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy
wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
2. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr
IX/62/2011 Rady Gminy w Lesznie z dnia 25 maja 2011 roku,w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Leszno, w czasie przekraczającym realizację podstawy
programowej, określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół(Dz.
U. z 2009 r. nr 4 poz. 17 ze zmianami)
3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka
pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób.
4. Karty zbliżeniowe są własnością Rodziców/opiekunów prawnych.
5. Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta przekazywana
jest rodzicom / opiekunom prawnym raz na cały czas pobytu dziecka
w przedszkolu.
6. Koszty wyrobienia kolejnej karty lub nowej karty w miejsce uszkodzonej czy
zgubionej, pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
§2
Przyprowadzanie i Odbieranie dziecka
1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko,
niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia
imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego WEJŚCIE
I WYJSCIE.
2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności dziecka
w przedszkolu, rodzice / opiekunowie prawni, kierują się do szatni.
3. Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby oddają
dziecko pod opiekę nauczyciela w sali lub w innym, wyznaczonym miejscu.
4. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia karty
zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 7:00.
5. W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic
(prawny opiekun) lub inna osoba upoważniona do odbioru dziecka
zobowiązana jest powiadomić nauczyciela, i potwierdzić ten fakt

własnoręcznym podpisem w odpowiednim zeszycie oddziału - Rejestrze pobytu
dziecka w przedszkolu bez użycia karty.
6. Przed wyjściem z szatni lub wyjściem z ogrodu rodzice/opiekunowie prawni lub
inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka
do czytnika rejestrującego WEJŚCIE I WYJŚCIE.
7. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej
przy wejściu i wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie od godz. 6,30 do
godz. 17,30.
§3
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zasady obowiązują od dnia 1 września 2012 r.
2. Niniejsze zasady są dostępne na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie
internetowej przedszkola pod adresem http://www.przedszkolewzaborowie.pl
3. 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.
4. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za
pobyt, żywienie dziecka, składek na radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu,
udziela rodzicom/opiekunom prawnym dyrektor przedszkola lub inna
wskazana przez niego osoba.

