
Zarządzenie Nr 23 /2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 4 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 25 sierpnia 2021 r.  

w sprawie wprowadzenia regulaminu elektronicznej ewidencji czasu pobytu 

dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim 

 

 

w celu usprawnienia naliczania i pobierania opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w 

przedszkolu zarządza się: 

 

 
§ 1.  Na mocy art. 13, 68 ust 1 pkt 1 i 7 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 – tekst jednolity)  i  projektem e-NDM – E-uslugi                         

dla Nowego Dworu Mazowieckiego wprowadza się „Regulamin elektronicznej ewidencji 

czasu pobytu dziecka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

2. Regulamin określa sposób i tryb rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu 

(wejścia i wyjścia), oraz dokonywanie opłat za wyżywienie i pobyt w systemie „eDziecko” 

firmy DIPOL. 

 

§ 2. Za prawidłowe działanie programu odpowiedzialne są: 

a) Pani Irena Wiśniewska – wicedyrektor ds. przedszkola – nadzór nad prawidłowością 

działania systemu, naliczania opłat oraz rozliczania z NCUW i rodzicami, 

b) Pani Wioletta Bakun – sekretarz szkoły – administrator systemu, 

c) Pani Elżbieta Kuczkowska – intendent - rozliczanie czasu pobytu dziecka                             

w przedszkolu i wyżywienia, rozliczanie dokonywanych przez rodziców wpłat, 

kontrola terminowości i prawidłowości wpłat rodziców, rozliczanie wpłat z NCUW. 

 

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich rodziców, opiekunów oraz inne osoby upoważnione               

do  odbioru dzieci z przedszkola do zapoznania się z regulaminem, bezwzględnego 

stosowania się do jego zapisów  oraz do używania kart magnetycznych przy każdym wejściu           

i wyjściu z dzieckiem do  budynku przedszkola. 

 

§ 4. 1. Nieobecność dziecka w przedszkolu należy nadal zgłaszać telefonicznie                         

lub osobiście do wychowawcy. 

2. Nieobecności należy rejestrować również w systemie „eDziecko” za pomocą 

indywidualnego konta dziecka, 

3.  Wyprowiantowanie musi zostać zgłoszone najpóźniej do godziny 7.00 pierwszego dnia 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września  2021 r. 

 


