
Ściąga do aplikacji eDziecko.edu.pl : 

 Aby zarejestrować się do systemu:                          

Login – nr karty 

Hasło – imię dziecka z dużej litery np. Jan/Zofia (bez zdrobnień i z dużej litery) 

 Nieodbita karta na czytniku w przedszkolu ( czytnik przy drzwiach wejściowych 

służy tylko do otwierania drzwi) powoduje, że system nalicza pobyt dziecka od 

godziny 6.15 

 Nieodbita karta przy wyjściu powoduje, że system nalicza pobyt dziecka do 

godziny 16.45 

 Niezgłoszona nieobecność do godziny 7.00 w danym dniu przez rodzica  

w aplikacji eDziecko.edu.pl powoduje naliczenie przez system tylko kosztów 

żywienia – koszty za opiekę nie są naliczane. Planowane nieobecności w danym 

miesiącu można zaznaczyć już na początku miesiąca, aby potem uniknąć 

przypadków zapominania. Nieobecności zaznaczone, system odliczy dopiero  

w kolejnym miesiącu. 

 Jeżeli nastąpi awaria karty – np. nie będzie sczytywała, proszę o przyniesienie 

karty do intendentki szkolnej w celu weryfikacji błędu. 

 Wpłaty za żywienie są pobierane „z góry” i należy uiścić je do każdego 5-go dnia 

roboczego w danym miesiącu. 

 Opłaty za opiekę ( pobyt powyżej 5h) są pobierane „z dołu” czyli po 

zakończonym miesiącu i należy zapłacić w kolejnym miesiącu również do 5-go 

dnia roboczego danego miesiąca. 

 Informacja o wysokości opłat będzie publikowana najpóźniej 2-go każdego 

miesiąca w aplikacji eDziecko.edu.pl w zakładce Rozliczenie. 

Informacja o opłatach zostanie anulowana po zaksięgowaniu wpłaty w systemie 

(księgowanie będzie z kilkudniowym opóźnieniem w stosunku do wykonanego 

przelewu rodziców). 

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy dzwonić pod numer tel:  

17 77 23 837 przedszkole/intendentka 

17 77 23 838 sekretariat szkoły 

Opłaty za obiady należy dokonać do 5-go każdego miesiąca  lub do 5-ciu dni roboczych 

na początku każdego miesiąca. 

WPŁATY ZA OBIADY TYLKO NA KONTO BANKOWE SZKOŁY: 

OPŁATĘ ZA ŻYWIENIE NA KONTO:  28 9191 0000 2001 0008 5049 0002 

OPŁATĘ ZA OPIEKĘ NA KONTO:   98 9191 0000 2001 0008 5049 0003 


