
REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI 

CZASU POBYTU DZIECKA  

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 4  

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

 

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910),   

2. Ustawa z dnia 27 października 2017r. finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619)) 

3. Uchwała  nr XXXI/337/2017 Rady  Miejskiej w Nowym  Dworze Mazowieckim z dnia 16 

maja 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych 

  szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, 

4. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

5. Zarządzenie nr 23/2021 z dnia 25.08.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wprowadzenia 

 

 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 

 

§ 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu 

dziecka w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim                   

wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka. 

 

§ 2. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów 

pobytu  obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania 

przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

 

§ 3. Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona                               

jest  w następujący sposób: 

a) nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym obecność dziecka                     

w danym dniu na zajęciach (godzina przekazania dziecka pod opiekę 

nauczyciela  i odebrania  dziecka spod opieki nauczyciela) . 

b) elektroniczny system ewidencji rejestruje godziny przyprowadzenia                             

i odebrania dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej (wejścia                

i wyjścia dziecka z budynku przedszkola). 

 

 



§ 4.  1. Elektroniczny system ewidencji  rejestruje czas pobytu dziecka                       

w przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego przy drzwiach  

przedszkolnych  i identyfikatorów zbliżeniowych w postaci kart przypisanych 

do każdego dziecka. 

2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu stanowi 

zestaw urządzeń z oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia                  

i wyjścia osoby wyposażonej w unikatowy klucz identyfikujący zapisany na 

karcie. 

 

§ 5. 1. Przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic (osoba posiadająca 

kartę) rejestruje to zdarzenie przykładając kartę do czytnika umieszczonego                   

w przedszkolu.  

2. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało 

przyprowadzone lub odebrane.  Wejście i wyjście dziecka rejestruje się tylko 

jeden raz na dzień. 

 

§ 6. 1. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które 

zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają 

elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło                            

w placówce. 

2. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka przez 

rodzica (prawnego opiekuna), wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień 

wg maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola (tj. od godz.06.30 do godz. 

17.30) – z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej. 
 

 

II KARTA ELEKTRONICZNEJ  EWIDENCJI CZASU POBYTU 

DZIECKA W PRZEDSZKOLU   

§ 7.  1. Rodzice , opiekunowie prawni otrzymują indywidualny login                    

i hasło przypisane do danego dziecka niezbędne do zalogowania się na stronie 

internetowej ndm.edziecko.edu.pl w systemie eDziecko do indywidualnego 

konta dziecka. 

2. W indywidualnym koncie dziecka zapisane są wszystkie informacje 

związane z: 

a) czasem  pobytu dziecka w przedszkolu, 

b) opłatami za przedszkole (wyżywienie i czas pobytu), 

c) możliwością bezpośredniej płatności za przedszkole, 

d) dokupienia dodatkowej karty elektronicznej. 



§ 8.  1. Dla każdego dziecka  wydawana  jest jedna bezpłatna, 

indywidualna karta zbliżeniowa, która zostaje wydana rodzicom za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru. 

2. Rodzic na własny koszt ( cena karty zgodna z cennikiem producenta                     

+ koszty wysyłki) może zamówić  za pomocą systemu dodatkowe karty. 

3. Rodzic, którego dziecko zostanie zapisane do przedszkola w trakcie 

roku szkolnego musi sam zamówić karty magnetyczne. Jedna karta jest 

bezpłatna. 

 

§ 9.  1. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rodzic zobowiązany                   

jest do natychmiastowego (najpóźniej następnego dnia od utraty                              

lub zniszczenia) zgłoszenia tego faktu wicedyrektorowi przedszkola oraz zakupu 

nowej karty na własny koszt.  

2. Rodzic/ opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie  

użytkowane  karty zarejestrowane do konta dziecka. 

3. Karty powinny być zabierane i przechowywane                                      

przez rodziców/opiekunów oraz osoby przez nich upoważnione do ich 

używania.  

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne 

skutki wynikające ze zgubienia, zniszczenia czy kradzieży  kart.   

§ 10. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej karty zbliżeniowe                         

są dezaktywowane przez administratora systemu. 

 

III  EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU  

§ 11. 1. Zarejestrowanie wejścia dziecka do placówki powinno nastąpić 

niezwłocznie po wejściu do budynku  przedszkola. 

2. W przypadku gdy, z wychowania przedszkolnego korzysta rodzeństwo 

kartę przy wejściu i wyjściu należy odbić dla KAŻDEGO z dzieci. 

§ 12. Zarejestrowanie wyjścia z przedszkola powinno nastąpić przy 

wyjściu z budynku przedszkola.   

§ 13. Rejestracji wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola dokonuje się 

poprzez zbliżenie karty do czytnika. 



§ 14. 1. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania                         

„wejścia„ dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka                  

w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola ( 6.30) 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” 

dziecka z przedszkola system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do 

godziny zamknięcia przedszkola ( 17.30) 

§ 15. W przypadku awarii systemu lub czytnika i nie możliwości 

odnotowania za pomocą karty wejścia lub wyjścia dziecka z placówki, fakt ten 

należy natychmiast zgłosić u nauczyciela lub wicedyrektorowi przedszkola                   

w celu odnotowania w formie papierowej godziny wejścia lub godziny wyjścia. 

IV SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT                                     

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU. 

§ 16.  1. Rodzice /opiekunowie prawni dziecka uiszczają odpłatność                             

za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka                         

w przedszkolu.  

2. Płatności za pobyt dziecka w przedszkolu naliczane są z dołu                   

za rzeczywisty czas pobytu dziecka w placówce. 

§ 17. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego 

regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie                      

do 15 dnia  następnego miesiąca. 

§ 18. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka , automatycznie 

naliczana jest również odpłatność za ilość posiłków z których skorzystało 

dziecko. Co stanowi podstawę do ewentualnych odliczeń i zwrotów. 

§ 19. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola                          

lub wcześniejszego odbioru z placówki nie pomniejsza odpłatności                                   

za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku (chyba, że wyprowiantowanie 

zostało zgłoszone zgodnie z § 20 niniejszego regulaminu) . 

§ 20. Wyprowiantowanie z posiłków można zgłaszać najpóźniej                         

do godziny 7.00 w dniu rozpoczynającym nieobecność. 



V ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA KONTA                              

W SYSTEMIE „eDziecko”. 

§ 21. 1. Każdy użytkownik systemu otrzymuje i posługuje                               

się indywidualnym, imiennym kontem dziecka. 

2. Informacje o koncie (identyfikator, hasło) przekazywane                                

są użytkownikom w formie zapewniającej poufność. 

3. Jeżeli użytkownik podejrzewa naruszenie poufności zobowiązany jest 

niezwłocznie zgłosić ten fakt Inspektorowi Ochrony Danych Zespołu                       

(tel 22 713 03 28 ). 

§ 22. 1. Użytkownik podczas pierwszej sesji pracy z systemem, 

niezwłocznie  po uzyskaniu dostępu do indywidualnego konta powinien 

dokonać zmiany hasła.  

2. Użytkownik powinien zmieniać swoje hasło nie rzadziej niż co 30 . 

3. Hasło powinno składać się z co najmniej jednej wielkiej litery,  

oraz co najmniej jednej cyfry lub znaku specjalnego.  

4. Minimalna dopuszczalna długość hasła to 10 znaków.  

 

§ 23. 1. Hasło należy zapamiętać, nie należy go zapisywać. Jeśli istnieje 

konieczność zapisania hasła, należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu.  

 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz ujawniania haseł osobom trzecim. 

3. W przypadku podejrzenia wejścia w posiadanie hasła przez osoby 

trzecie należy niezwłocznie:  

a. podjąć próbę zmiany hasła,  

b. zgłosić ten fakt Inspektorowi Ochrony Danych Zespołu. 

§ 24. 1. W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła należy zgłosić                     

się do administratora  systemu (sekretariat główny Zespołu). 

2. Administrator dokonuje zmiany hasła jedynie na wniosek właściciela 

konta, po potwierdzeniu jego tożsamości.  

 

§ 25. 1 Kończąc lub przerywając pracę z systemem należy                                

się bezwzględnie wylogować. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której 

użytkownik oddala się od komputera, na którym był zalogowany do systemu.  

2. Komputery, za pomocą których użytkownicy korzystają z systemu 

powinny być chronione za pomocą rozwiązań zapewniających zachowanie 

poufności i integralności danych.  



3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie 

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

§ 26. 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie 

„eDziecko” jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. 

2. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko jego dane 

przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją 

ważność. 

§ 27. 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 osobom 

upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka                              

z przedszkola. 

§ 28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i jest 

dostępny na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej Zespołu 

www.zstwierdza.edu.pl w zakładce PRZEDSZKOLE. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zstwierdza.edu.pl/

