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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora
nr PSK.021.24.2019 z dn. 04.11.2019r

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU
REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA OBOWIĄZUJĄCY
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KOBIERZYCACH
1. Pobyt i wyżywienie dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Kobierzycach rejestrowany
jest w oparciu o elektroniczny system ATMS.
2. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu i wyżywienia dziecka służy karta zbliżeniowa
lub chip udostępniany rodzicom przy zapisywaniu dziecka do przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę lub chip nieodpłatnie. Karta lub chip
stanowią własność przedszkola. Rozwiązując umowę lub kiedy umowa się kończy rodzic/
opiekun zobowiązany jest do zwrotu karty/chipa w ciągu 7 dni od dnia zaprzestania
uczęszczania dziecka do przedszkola.
4. Rodzic / opiekun może zakupić dodatkowo dowolną ilość kart / chipów przypisanych do
danego dziecka.
5. Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej karty skutkuje koniecznością jej zakupienia lub
zastąpienia inną posiadaną dodatkowo kartą.
6. Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko zobowiązany jest do zarejestrowania jego
wejścia do przedszkola, a odbierając dziecko do zarejestrowania jego wyjścia z placówki
poprzez zbliżenie do czytnika indywidualnej karty/chipa.
7. Zainstalowany w przedszkolu system nalicza opłatę za rzeczywisty pobyt dziecka w
przedszkolu miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych. Czas pobytu
dziecka w przedszkolu system naliczy jako odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę w
wysokości 1.00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXXVIII/717/18 z dnia
24 maja 2018r pomniejszoną o 5 godzin nieodpłatnego pobytu w ramach realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Opłata ta naliczana jest po
zakończonym miesiącu.
8. Ostateczną kwotą do zapłaty jest wartość wygenerowana przez system i wysyłana
rodzicom drogą mailową na podany przez rodzica/ opiekuna adres poczty elektronicznej.
Nie należy dokonywać wpłat na podstawie prognoz widocznych w systemie.
9. Opłata za pobyt dziecka nie dotyczy dzieci uczęszczających do oddziału „0”.
10. W przypadku nie dopełnienia obowiązku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka do i z
przedszkola za pomocą indywidualnej karty zbliżeniowej /chipa w systemie
rejestrującym pobyt dziecka w placówce, zostanie naliczona opłata za dziecko w pełnym
wymiarze pracy placówki.
11. W przypadku braku wpłaty należności za przedszkole do dnia 15 danego miesiąca
system naliczy ustawowe odsetki oddzielnie za pobyt dziecka oddzielnie za wyżywienie.
12. W celu zapewnienia dla dziecka posiłków, ewentualne późniejsze przyjście dziecka do
przedszkola należy zgłaszać w dniu poprzedzającym lub najpóźniej do godziny 8.30 w
danym dniu osobiście, drogą mailową przedszkole.kobierzyce@wp.pl lub telefonicznie
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