
 

 

REGULAMIN REJESTROWANIA CZASU POBYTU DZIECKA                  

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 3   

W BRZEGU 

 

1.Na podstawie Zarządzenia nr 6/2013  Dyrektora Przedszkola  

Publicznego nr 3w Brzegu z dnia 24.09.2013r  określa się sposób i tryb 

rejestrowania czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym czasu przyjścia 

i czasu wyjścia. 

 

2.Podstawą rejestracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym czasu 

przyjścia i czasu wyjścia, jest System Rejestracji Czasu Pobytu. 

 

3.System Rejestracji Czasu Pobytu stanowi zestaw urządzeń, które 

pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w 

unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie 

rejestrującym wejścia i wyjścia. 

 

4.Urządzenia wchodzące w skład Systemu Rejestracji Czasu Pobytu to: 

1) karta zbliżeniowa; 

2) czytnik kart zbliżeniowych; 

3) system rejestrujący wejścia i wyjścia. 

 

5. Kartę zbliżeniową stanowi karta wykonana z tworzywa PVC, na której  

widnieje imię i nazwisko dziecka oraz jest zapisany unikatowy klucz 

identyfikujący dziecko. 

 

6. Czytnikiem kart zbliżeniowych jest urządzenie z wbudowanym 

czytnikiem danych zapisanych na karcie zbliżeniowej, pozwalające 

zidentyfikować posiadacza karty zbliżeniowej i zarejestrować czas jego 

wejścia i wyjścia w odpowiednim oprogramowaniu komputerowym. 

 

7. System rejestrujący wejścia i wyjścia stanowi oprogramowanie 

komputerowe zapisujące w wystandaryzowanym formacie informację o 

wejściach i wyjściach osoby, której unikatowy klucz identyfikujący został 

odczytany z karty zbliżeniowej przez czytnik kart zbliżeniowych. 

 

 



 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KART ZBLIŻENIOWYCH 

 

8. Elektroniczny system ewidencji pobytu w przedszkolu obowiązuje 

wszystkie dzieci zapisane do przedszkola. 

 

9. Do każdego dziecka przypisana jest jedna indywidualna karta 

zbliżeniowa  oraz  indywidualny kod PIN. 

 

10. Karta jest własnością przedszkola i  podlega zwrotowi . 

 

11. Rodzic dziecka otrzymuje kartę na dany rok szkolny oraz 

indywidualny kod  PIN identyfikujący dziecko w systemie rejestrującym 

wejście i wyjście. 

 

12. W przypadku wypisania dziecka z przedszkola w czasie roku 

szkolnego karta podlega zwrotowi w dniu wypisania dziecka. 

 

13.W przypadku zagubienia karty bądź jej zniszczenia Rodzic zawiadamia 

o tym Dyrektora przedszkola oraz ponosi bieżące koszty ponownego 

zakupu karty . 

 

14. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko  rejestruje wejście 

lub wyjście przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w 

przedszkolu  lub wprowadza kod PIN. 

  

15. Czytnik kart zbliżeniowych sygnalizuje dźwiękiem rejestrację oraz 

dodatkowo  na ekranie ukazuje się  nazwa użytkownika. 

 Należy każdorazowo kontrolować, czy ukazał się napis na ekranie i 

czy dźwięk był słyszalny.  

 

 

 

 

 

 

 

 



REJESTRACJA  DANYCH W SYSTEMIE   

 

16. Zarejestrowane informacje tj. godzina o której dziecko zostało 

przyprowadzone lub odebrane trafiają do oprogramowania, które zlicza 

czas pobytu dziecka w przedszkolu.  

 

17.Pracownicy przedszkola otrzymują raport z informacją, w jakich 

godzinach dziecko przebywało w przedszkolu w kolejnych dniach 

miesiąca. 

 

18. Raport jest  podstawą do naliczenia odpłatności za pobyt dziecka w 

przedszkolu. 

 

19. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia dziecka, wiąże się z 

naliczeniem odpłatności za dany dzień od godz. 6,30. 

 

20.Brak elektronicznego zarejestrowania wyjścia dziecka, wiąże się z 

naliczeniem odpłatności za dany dzień do godz. 16,30. 

 

 21. Rodzic ma prawo wglądu, w czasie uzgodnionym z Dyrektorem 

Przedszkola, do danych dotyczących jego dziecka, zapisanych w systemie 

rejestrującym wejścia i wyjścia. 

 

 22. Rodzic na początku miesiąca otrzymuje od nauczyciela w grupie 

wiekowej do której uczęszcza dziecko , informację pisemną dotyczącą 

opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu. 

 

 

 

Brzeg 20.11.2013 r. 
 


