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1, W ceiu roalicz*nra ct§5il *r3z koszt*l,v pohyt* rlzieci vl Pr;ecJszroiu i',lr 9 rv i;*srlc.:;-,l;,.

wprnwłdła siq *lektro*ic;ny system ewicl*nłj*n*wania pobytu dzleci iłl pi":essa*r:i"l.

ż, Ilt: ktraniczny systern evlidencji i r*r]irranin cr*su i k*lltów pcbytu dzieci*barvią:*,*
rvszystkirl dłi*rr ,<c;rrystłjące l wych*tv*nił i:ra,eds;:kuInego rv Prztilszh*iu l,,ir _'l v.;

P iaser:rn ie ,

3. Z*rcjłlstr*v;łne ]nir:rrnłtje trati*ją St cpr*gr;n,l*vłai:i;l sy§tenlu, kłóry liirza rlas
Pohytu *rieck* rł *rzed"rłk*l* w dan\irc miesiąeu, uwrglqdniejąc iIr.,śc gu;lri"t r:iłrn}i,h
p*nad §-ci* gncn;inną be zpłatną tr*ukłcję, opi*kę iwychowanre,

4. \tf PrztleJru knIu Nr S w Piasecznre be;płatna eldLłkłcj*, *pi*k;: ] l-/ycł,}0/$,:jrti{-_ rą

n*aliz*wane w *iągr; pierwslycl,ł § gt:*;in {3** rłinr:ti *tj i^nnrn*nt*

a*r*jestr*włnia dlieck* w systcmi*.

§. D* reles1,r*v;anił czasu p*bytu dl:*r]ta w prz*dsei<*lł:.tłu*y pil;stcuyfrsk* karił mie:lk,_łńrł:,
ktÓr*j nL:mcr :*rta,| e*rcj*str*w§f]y i]r;§z n*dricnlłpiekuła nł in*ywiduiiłnym konłi*
dtiecl,ł lv syst*i::i* lub nł:mer pin prrypisar:,,, do cieierkł, którtr zosiałw}lg€il:{]i*\iJ;lr; 1}ii*J
sy§tem *raz wysinny m*ilem cla rłdzicł.

ń, Frzyprovlecizając l*n *clbi*rając dzieck* r*rjr jc/opiekun r*je:r l u;e t* 763;,2ę rił;

prrykiłci*jąr złrtje-ctr*waną nfi itciyo-łicnuainynł k*l:cie pi;;rr:łzytis,ką kłrtę mi*::|:łńca ri*
cłyłnikł it_,li:,,v*rł:w*ł}:*jąc n* *iqr;ni* ryi*nil*rn inclywiduian! -1l_]fl:łr p;r"l 1,1ł tt 

1

p*Cst*wi* §y§i€rn *ut*rnatycani* rErejestruje g*łilinę. c tti:rłj dzi*l:kł;o;lalr
prryprnv.l;id:*n* ! uh *d* i:ra n* doln pi,r*łisrl<* la 

"

}, Jeżeli :ysł*m pcpl"*wni* ł:dcryta pi*s*cry*skĘ kartę rni*szkłńta prłył*i*ną dc ciyt,lll.":
luŁ: wpr*włdzony na e krnnie m*nit*rł i".rŁJi]xe!" pin pr:ypisłny ric dzieck6 - vl,;świe lii
dłn* Czi*ckł ist:rcwny k*m*nikłt * *orł,,*clzlr niu *per^acji rłpi§arrił {.iłnyl_]l,

E .Jt'Żłli wvl.:Epią prc;blen:V z;apis*nle :l plJr:ż ii§t*lil łJłrly1, 1r i}ł 1:"triłi,,irriu lł ,J/:l i<,,

pial*rzr7{ski*j kn*y mi*srkańc; ir;h u;prcwarl:enił; l,łł *kranit. rr,*l itnri nuIrilLj pi:1-

§y§tĘrfr łvyśrn,ietli nł ekranie rui*n;i*ra kłn.urriłal ł błęilz,c. W*lvc;*s r**zic,lnpiłltiln
a*b*lvią,ianli je:: odcr*i<łć kilkanł§ł:ił: :,e kułC i płncrłrlie przliiliy: rjł L;Vtł k,j

piłser:ly*ską liartę mie:;ei<ańc; ]ijŁi $.ipr{:tliiłd::it na *ki,;it,lii. lr:*l,,:i|olł,i il|]i]l*l pill, {;y1l1§1
nłlt:łv pł:wii:rłaĆ d* r::l:m*nlll p{f,i}lł\.sł,|}§gn uarejesti,*lvarlia []rr*;5;y5l*l}: ;tj;l;,Z;:,li,j.

§. Vd y:r:ypał!ku nitd*p*łrlieni* **nwiąaitt_; rnr*j*stnowania .,wejscla" lub wyjślia dri*ł,lął
dcy'z pr"zecislk*i;, lyst*m nalirły cptłtq:;r pchyt łjzi*rkł w pr:*ł§s;k*i* łd g*rilir:y
*twarciłld* g*t!:ity aamknięcia p!a;ćwki,



10, P* ra1,1*ńcl*niu łkr*su rcriicałniłwllg* l*dric/**i*]<un ztri:*,l;iąrany jr::,l r:rl

tern:i:ł*rvego dnt<onnni; ptałn*Śri rł loby| zg*rini*: ir"lfarn:łrją o nalIJłOj ż illtllśii
p*bytL: rjłiecĘ* ro; prz*dsrk*lu *płaci* wirl*łlnej na innir*rł",ldua]rlyn, kcll:i*,v s j1,{_lr, li(_

p* rłl*g*włlliu,

P*rta n*witnia kgńt*rłre,

lłegui*rnin d*stępny jłlst na tairlity *glosłe* *!,*z na s|ronln intennet*wc j prz*dszknił
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