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ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY 

 
Regulamin Sto Światów Szkoła  

 
Dla usprawnienia pracy wychowawczej, organizacyjnej placówki edukacyjnej oraz 

pogłębiania współpracy z rodzicami i nadania jednolitego kierunku wychowania dzieci, podajemy do 
wiadomości regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów. 

 
 

FUNKCJE I ZADANIA STO ŚWIATÓW SZKOŁA 
 

1. Sto Światów Szkoła sprawuje funkcję społeczną, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą. 

2. Program pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi w wieku szkolnym określa zadania 
wchodzące w zakres następujących dziedzin wychowania: wychowanie zdrowotne, umysłowe, 
społeczno – moralne, techniczne i estetyczne. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest realizowana na podstawie aktualnych 
programów, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla placówek edukacyjnych 
świadczących usługi z zakresu edukacji oraz nauczycieli. 

 
ORGANIZACJA PRACY W ROKU KALENDARZOWYM 

 

4. Rok jest podzielony na dwa semestry: letni (luty-sierpień) i zimowy (wrzesień-styczeń). 

5. Sto Światów Szkoła pracuje we wszystkie miesiące roku kalendarzowego od 8.00 do 17.30 z 
wyłączeniem dni wolnych i dyżurów na podstawie Ustawy o dniach wolnych od pracy i Uchwały 
Dyrektor Stu Światów Szkoła przedstawionych w formie kalendarza, najpóźniej do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego.  

6. Placówka będzie zamykana w pierwszy piątek (lub z przyczyn organizacyjnych inny dzień) miesiąca 
o godzinie 15.00 w celu przeprowadzenia wewnętrznej superwizji mającej usprawnić pracę i 
podwyższyć jakość opieki nad dziećmi oraz przygotowania programu dostosowanego do potrzeb 
dzieci.  
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7. W przypadku niższej frekwencji placówka zastrzega się możliwość łączenia grup. 

8. Za opiekę nad dzieckiem ponad wykupiony wariant pobierana jest dodatkowa opłata. Cena i forma 
rozliczenia określane są szczegółowo w Umowie. 

9. Zasady odpłatności za usługi świadczone przez Sto Światów Szkoła określa umowa, zawarta 
pomiędzy dyrektorem reprezentującym spółkę cywilną a rodzicami lub opiekunami ustawowymi 
dziecka. 

10. Do grupy szkolnej uczęszczają dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat. 

11. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkłady dnia z uwzględnieniem wymagań zdrowia 
i higieny pracy. 

12. Każdego dnia dzieci w placówce edukacyjnej jedzą 4 posiłki: śniadanie, przekąskę, obiad (2 dania), 
podwieczorek dostarczane przez catering. 

13. Posiłki z firmy cateringowej można odwołać do godziny 8.00 danego dnia oraz do godziny 20.00 dnia 
poprzedniego, jeśli chodzi o śniadania, poprzez wewnętrzny system CRM. 

14. W każdy poniedziałek wysyłane jest menu firmy cateringowej na bieżący tydzień za pośrednictwem 
poczty e-mail. 

15. Dyrekcja Sto Światów Szkoła uprawniona jest do skreślenia z listy dzieci w wypadku: 
1. niedopełnienia formalności zapisu do Sto Światów Szkoła w odpowiednim terminie, 
2. braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc. 

16. Przedłużenie umowy nastąpi po pomyślnym zakończeniu miesięcznego okresu adaptacyjnego we 
współpracy dyrekcji, nauczycieli i rodziców dziecka. Po tym czasie placówka edukacyjna zobowiązuje 
się do udzielenia informacji zwrotnej na temat okresu adaptacji. Nie dotyczy dzieci już 
uczęszczających do placówki. 

17. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówki edukacyjnej organizowane są 
zajęcia dodatkowe w całości opłacane przez rodziców. Zajęcia dodatkowe są przedstawiane 
rodzicom jako dodatkowa forma zajęć drogą mailową. 
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ZASADY ŻYCIA CODZIENNEGO W STO ŚWIATÓW SZKOŁA 

18. Rodzic zobowiązuje się do przyprowadzenia dziecka przed rozpoczęciem “Kręgu otwarcia”, tj. do 
godziny 9.30. 

19. Rodzic zobowiązany jest do podpisania rzeczy dziecka. 

20. Do placówki edukacyjnej zabrania się przynoszenia wszelkiego rodzaju orzechów, słodyczy i 
przekąsek słodkich, takich jak: batoniki, cukierki, wafelki czekoladowe, słodkie bułeczki, lizaki itp. 
oraz słodkich napojów i soków. 

21. Dziecko powinno posiadać w szatni własny worek z czystymi ubraniami na zmianę, strój dopasowany 
do warunków atmosferycznych, bidon w okresie letnim. 

22. Zabrania się powierzania dzieciom środków odstraszających komary oraz kremów z filtrem (opiekę 
nad nimi sprawują nauczyciele). 

23. Dzieci mogą przynosić do placówki edukacyjnej zabawki w ustalonym dniu tygodnia. Powinna być 
to jedna, niewielka zabawka. Wyjątek stanowią dzieci,które przez okres adaptacji mogą przynosić 
zabawki także w innych dniach tygodnia. Po okresie adaptacji dzieci przynoszą zabawki tylko w 
poniedziałki. Jednocześnie przynosić do placówki edukacyjnej można codziennie pluszaki i książki.  

24. Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia nauczycielowi faktu przyniesienia przez dziecko zabawki do 
placówki edukacyjnej. Placówka edukacyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialność za zgubienie lub 
zniszczenie zabawki.  

 
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 
25. Do placówki edukacyjnej może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe (tj. nie będące w trakcie infekcji 

wywołanej przez jakiekolwiek patogeny, w trakcie antybiotykoterapii lub innych sytuacjach 
wymagających szczególnej opieki zdrowotnej). 

26. W przypadku złego stanu psychofizycznego dziecka lub innych sytuacji zdrowotnych mogących mieć 
szkodliwy wpływ na inne dzieci  jak gorączka, wymioty, biegunka, uporczywy kaszel, zaczerwienienie 
błon śluzowych oka, ropna wydzielina z oka, wysypka rodzic zobowiązany jest, po odebraniu 
informacji, w ciągu 60 minut odebrać dziecko z placówki edukacyjnej, które do jego przyjazdu 
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będzie, ze względów bezpieczeństwa, przebywało w innym pomieszczeniu od reszty grupy wraz z 
nauczycielem. 

27. W przypadku rodzeństwa i wystąpienia objawów u jednego z dzieci zaleca się rozpatrzenie przez 
rodziców pozostawienie dziecka w domu celem obserwacji ewentualnego rozwoju infekcji. 

28. Rodzic powinien przedstawiać, na prośbę administracji szkoły lub nauczyciela, zaświadczenie 
lekarskie lub oświadczenie  potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki 
edukacyjnej, szczególnie w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o 
występującej chorobie dziecka oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć 
dni.  

29. Po chorobie dziecko można przyprowadzić do placówki nie wcześniej niż po upływie 24h od 
ustąpienia objawów lub przedstawić zaświadczenie od lekarza o możliwości uczęszczania dziecka do 
placówki edukacyjnej. 

30. Należy niezwłocznie zawiadamiać placówkę o zatruciach pokarmowych i wykrytych u dziecka 
chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i 
psychiczne. Polecamy przekazanie informacji o wystąpieniu choroby zakaźnej u rodzeństwa w celu 
uczulenia na objawy innych rodzin. 

31. Nauczyciel według obowiązujących zapisów prawa nie może podawać dzieciom leków. 

32. Rodzice są zobowiązani do odbierania dziecka osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę 
pełnoletnią, nie później niż o godzinie 17.30, z zaznaczeniem, że godzina ta jest momentem 
opuszczenia placówki przez dziecko. 

33. Sto Światów Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 
odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe ) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 
dziecku bezpieczeństwa. 

34. Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 
poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 
 
Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 do odwołania. 
 
 


