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Już od września bieżącego roku publiczne placówki mają obowiązek rejestrować czas pobytu dziecka w
przedszkolu. Powodem jest zmiana ustawy o systemie oświaty, w myśl, której w miejsce opłaty stałej pojawia
się system naliczania opłaty, za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej ustalonego progu.
Ma to kluczowe znaczenie dla organizacji pracy przedszkoli i to na nich spoczywa teraz obowiązek
ewidencjonowania godziny przyjęcia dziecka pod opiekę przedszkola oraz jego odbioru przez opiekuna.
Prowadzenie tak punktualnej ewidencji bez odpowiedniego zaplecza technicznego może okazać się bardzo
trudne w realizacji.

Proponujemy Państwu automatyczny system rozliczania pobytu dzieci w przedszkolu.
System „Punktualny Przedszkolak” pozwala na:
Punktualne rozliczanie rodziców pozostawiających i odbierających dzieci.
Automatyczne naliczanie stawki godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu.
Możliwość rejestracji zajęć dodatkowo płatnych:
a. Język angielski
b. Zajęcia taneczne
c. Zajęcia plastyczne
Generowanie miesięcznego zestawienia kosztów pobytu i zajęć dodatkowych w formie
elektronicznej, wysyłanej na skrzynkę mailową rodzica lub drukowanej.
Wersja systemu

Przeznaczenie

Co zawiera zestaw

Koszt
netto

Koszt
brutto

Przedszkolak EASY

System pozwalający rozliczać czas
pobytu według określonych zasad:
- stawka za pobyt płatny (definiowana)
-zaokrąglenie dzienne (w górę, dół)
- zaokrąglenie miesięczne

Rejestrator kart zbliżeniowych
oraz kodów PIN- model BioT
RF2, zasilacz rejestratora 12V
DC, oprogramowanie
Przedszkolak EASY, 50 kart z
nadrukiem imiennym dziecka i
wizytówką przedszkola
Rejestrator kart zbliżeniowych
oraz kodów PIN- model BioT
RF2, zasilacz rejestratora 12V
DC, oprogramowanie
Przedszkolak PRO, 50 kart z
nadrukiem imiennym dziecka i
wizytówką przedszkola

1450,00 zł

1783,50 zł

1920,00 zł

2361,00 zł

(czas pobytu, stawki
żywieniowe)

Przedszkolak PRO
(czas pobytu, stawki
żywieniowe i zajęcia
dodatkowe- kalendarz)

Oprócz standardowego rozliczania czasu
w przedszkolu (wersja EASY), system
przeznaczony jest także do wyliczania
czasu na dodatkowych zajęciach: język
angielski, taniec, rytmika. Wyposażony
jest w kalendarz takich zajęć i moduł
analizy, rozliczania i administrowania
zajęciami dętkowymi.

Karta dla każdego przedszkolaka jest przygotowana według wzoru:

Czytnik kart

Jak działa system „Punktualny Przedszkolak” ?
Elektroniczna rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu oferuje szereg możliwości i jest bardziej
ekonomiczna od rozwiązań tradycyjnych. System gwarantuje prostą i przejrzystą obsługę ze strony pracowników
przedszkola, jak i rodziców. Stanowi oszczędnośc czasu w dziale księgowości. Zasada działania opiera się o schemat:
Rodzic bądź opiekun dziecka zostaje wprowadzony do systemu- do wyboru mamy kilka metod weryfikacji: karty
zbliżeniowe, breloki zbliżeniowe do kluczy.lub kod PIN (w przypadku, gdy karta zostanie zapomniana).
Przyprowadzając i odbierając dziecko, rodzic rejestruje zdarzenie przykładając kartę lub brelok do czytnika
umieszczonego w przedszkolu. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało
przyprowadzone lub odebrane z przedszkola.
System nie posiada żadnych danych osobistych (wrażliwych). Stanowi bezpieczeństwo dla rodziców/ opiekunów
i pracowników przedszkola przy utracie karty lub czytnika.
Ponieważ pięć pierwszych godzin pobytu w chwili obecnej jest bezpłatne, system automatycznie nalicza opłatę
godzinową tylko za przekroczony czas. W efekcie powstałe zestawienie jest wykazem ilości godzin, jakie dziecko
spędziło w przedszkolu oraz rachunkiem, który rodzic winien uregulować.

Raport /dzienny, miesięczny/ może być wysyłany pocztą eletroniczna do rodziców, np. raz w miesiącu,
lub drukowany i rozdawany osobiscie.

Przykładowy raport dzienny:

Akcesoria
Karta

Brelok
Nadruk Kolorowy
Zasilacz USB

Charakterystyka
Karta wielkości karty kredytowej z nadrukiem wg wzoru powyżej,
przeznaczona dla każdego przedszkolaka; nadruk ma zapobiec
pomyleniu kart przez dzieci
Brelok zbliżeniowy może być używany zamiast karty; możliwość
przypięcia do kluczy lub szlufki przy ubraniu
Nadruk pełnokolorowy na karcie; możliwość nadruku logo
przedszkola, nazwy.
Zasilacz UPS (1,9Ah)- daje możliwość podtrzymania pracy
rejestratora w przypadkach braku zasilania głównego lub spadków
napięcia

Koszt netto

Koszt brutto

5,00 zł

6,15 zł

8,00 zł

9,84 zł

3,00 zł

3,69 zł

250,00 zł

301,50 zł

Koszt instalacji, wdrożenie systemu, szkolenie 500 - 600zł netto ( w zależności od warunków montażu i
ilości okablowania)
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych kart dla dziecka (np. karta dla mamy, taty, babci).
Dodatkowy czytnik na kolejne drzwi w tym samym przedszkolu to koszt: 1090zł netto
Cena zestawu zawiera licencję jednostanowiskową na oprogramowanie - jeśli istnieje potrzeba sieciowej pracy
systemu koszt dodatkowej licencji 350 zł netto.

Zapytania prosimy kierować do:
Magdalena Staszewska mstaszewska@mbm.krakow.pl

MBM Electronics s.j.
ul. Żabiniec 37, 31-215 Kraków, tel.: 12-416-37-37, 12-416-38-38
www.szkolainteraktywna.pl

Ul. Czerwonego Prądnika 2, 31-431 Kraków, tel. 12-413-03-11

