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REGLEMENT INTERIEUR DE L'ECOLE

1. Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu'au début des cours et à partir de la fin de 
ceux-ci.

2. Pendant les cours, les enseignants des différents groupes sont responsables des enfants de leur 
groupe.

3. A l'inter-classe, les enfants sont sous la responsabilité des surveillants.

4. Après les activités, les enfants sont tenus de ranger, avec les enseignants, leur poste de travail.

5. Les parents sont tenus d'amener et de récupérer les enfants à l'heure

Les enfants arrivent à l'école entre 9h45 et 9h50 la grille d'entrée est fermée à 9h50. Les cours 
commencent à 10h précises et se terminent à 12h30, les enfants sont récupérés par les parents ou les 
personnes autorisés à 12h30.

6. Après les cours les enfants sont récupérés par les personnes autorisées. Les parents sont tenus 
d'informer l'école de tout changement.

7. Les parents ne sont pas autorisés à rester dans le périmètre de l'école pendant toute la durée des 
cours.

8. Il est déconseillé aux enfants de porter des bijoux ou d'apporter des objets de valeur, l'école ne peut pas 
être tenue responsable en cas de perte.

9. Les parents sont tenus de fournir à leur enfants toutes les fournitures scolaires et livres demandés par 
les enseignants.

10. Il est conseillé aux enfants d'amener une collation. Les boissons gazeuses sucrées (coca, fanta, etc...), 
les bonbons et les chewing-gums sont interdits.

11. Il est demandé aux parents de confirmer la présence de l'enfant aux activités sportives ou sorties 
organisées par l'école pendant ou après les cours et de prévoir pour les enfants une tenue adaptée.

12. Il est interdit de jouer au ballon dans l'enceinte de l'école ou devant l'entrée de l'école.

13. Les parents sont tenus d’assurer l’enfant et de fournir une attestation d’assurance civile à l’école lors 
de l’inscription de l’enfant à l’école.

14. Les parents sont tenus de signaler toute absence trois jours avant les classes (jusqu’au mercredi 
inclus) par mail ou par téléphone; seule une maladie soudaine n’est pas soumis à ce délai.

15. Les frais de scolarité sont une cotisation annuelle qui doit être réglée lors de l’inscription de l’enfant à 
l’école. 

16. L’école ne rembourse pas les frais en cas d’absence d’un élève (justifiée ou non).

17. L’école ne rembourse pas les frais en cas d’annulation en cours d'année scolaire. 

18. Les parents s'engagent à informer l’administration ou l’enseignant en cas d’importants changements 
dans la situation familliale de l’enfant.

19. Les parents s'engagent d’informer l’administration ou l’enseignant en cas des problèmes de santé de 
l’enfant qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement à l’école ou sur sa sécurité. 

                                                                                                Signature des parents
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REGULAMIN WEWNĘTRZNY SZKOŁY

1. Dzieci są pod opieką rodziców do momentu rozpoczęcia zajęć oraz po ich zakończeniu.

2. Podczas zajęć odpowiedzialni za dzieci są nauczyciele poszczególnych grup.

3. Pomiędzy zajęciami dzieci podlegają opiece wyznaczonych osób dyżurujących.

4. Po zakończeniu zajęć dzieci, wraz z prowadzącymi zajęcia, zobowiązane są do sprzątnięcia 
stanowisk pracy.

5. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci

Dzieci przychodzą do szkoły między godz.945 a 950, brama wejściowa jest zamykana o 950. Lekcje 
zaczynają się punktualnie o godz.1000 i kończą się o godz.1230, dzieci są odbierane przez 
rodziców/opiekunów o godz.12  30  .

6. Po zajęciach dzieci są odbierane przez osoby legalnie do tego uprawnione. W razie zmian rodzice 
są zobowiązani powiadomić szkołę.

7. Podczas zajęć rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły.

8. Odradza się dzieciom noszenie biżuterii i przynoszenia przedmiotów cennych, w przypadku zguby 
zarząd szkoły nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Rodzice zobowiązują się do wyposażenia dzieci w przybory szkolne i podręczniki podane przez 
nauczyciela.

10. Polecane jest żeby dzieci miały ze sobą drugie śniadania. Zabronione są słodkie napoje gazowane 
(cola, fanta, itp), cukierki oraz gumy do żucia.

11. W przypadku zajęć sportowych i imprez rekreacyjnych w czasie lub po zajęciach lekcyjnych, 
rodzice są proszeni o potwierdzenie uczestnictwa dzieci i zapewnienie dzieciom odpowiedniego 
ubioru i obuwia.

12. Obowiązuje zakaz grania w piłkę na terenie szkoły i na zewnątrz budynku.

13. Rodzice są zobowiązani ubezpieczyć dziecko od odpowiedzialności cywilnej i dostarczyć dowód 
ubezpieczenia zarządowi szkoły przed rozpoczęciem zajęć szkolnych.

14. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia o nieobecności dzieci trzy dni przed zajęciami (do środy 
włącznie), drogą mailową lub telefoniczną; jedynie nagła choroba nie podlega temu terminowi.

15. Opłata za zajęcia w szkole jest opłatą roczną i powinna być uregulowana w momencie zapisu 
dziecka do szkoły.

16. Szkoła nie zwraca kosztów w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach (usprawiedliwionej lub 
nie).

17. Szkoła nie zwraca kosztów w przypadku rezygnacji z zajęć podczas trwania roku szkolnego. 

18. Rodzic zobowiązuje się poinformować Zarząd Szkoły lub prowadzącego zajęcia, w przypadku 
ważnych zmian w sytuacji rodzinnej dziecka

19. Rodzic zobowiązuje się poinformować Zarząd Szkoły lub prowadzącego zajęcia w przypadku 
problemów zdrowotnych dziecka, mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole lub 
na jego bezpieczeństwo.

Podpis rodziców
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