UMOWA KSZTAŁCENIA DLA KLAS I - III
W dniu ………………. w Warszawie pomiędzy:
Panią/Panem................................................................................................................
zamieszkałą/ym …………….................................................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy Opiekunem, legitymującym się dowodem osobistym seria
.......................................

...............

nr

a
Prywatną Szkołą Podstawową nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie przy ul. Zaruby 2 („Szkoła”), reprezentowaną
przez s. Iwonę Brzozowską, dyrektorkę.
§1.
1. Opiekun powierza Szkole kształcenie ............................................................................... w klasie .......... w roku
szkolnym 2017/2018 („Uczeń”).
2. Opiekun oświadcza, że obecnie Uczeń jest uczniem klasy …….......
§2.
Szkoła zapewnia:
1. Realizację rozszerzonego programu nauczania ustalonego dla szkół podstawowych przez MEN, a ponadto:
• naukę języka angielskiego – w kl. I - 3h/tyg., a w kl. II i III - 4h/ tyg.
• naukę tańca narodowego w kl. I – III,
• zajęcia szachowe w kl. I,
• zajęcia dodatkowe zwane kółkami zgodne z zainteresowaniami ucznia.
2. Organizację zajęć dydaktyczno-opiekuńczych zgodnie z w/w programem nauczania od poniedziałku do piątku
od godz. 7.30 -17.15.
3. Opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie profilaktyki.
§3.
1. Umowa dotyczy kształcenia Ucznia w roku szkolnym 2017/2018, obejmującym okres od dnia 01.09.2017 r. do
dnia 31.08.2018 r.
2. Umowa zawierana jest na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
§4.
Obowiązki Opiekuna dotyczące Ucznia:
1. Dostarczanie Ucznia do Szkoły i odbieranie w wyznaczonym przez Szkołę czasie.
2. Wyposażenie w powszechnie obowiązujące pomoce naukowe oraz stroje szkolne: galowy, codzienny i do zajęć
sportowych oraz obuwia na jasnej podeszwie do chodzenia po Szkole.
3. Współpraca ze Szkołą w procesie edukacyjno-wychowawczym.
4. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone zawinionym działaniem Ucznia, polegającym
na uszkodzeniu lub zniszczeniu urządzeń szkolnych, sprzętu lub pomocy naukowych.
5. Terminowe wnoszenie czesnego i innych wymaganych opłat w wysokości ustalonej niniejszą Umową.
§5.
Obowiązki Szkoły:
1. Prawidłowa realizacja zadań wymienionych w § 2 niniejszej Umowy.
2. Współpraca z Opiekunem w procesie edukacyjno-wychowawczym.
3. Ubezpieczenie Ucznia na ogólnie stosowanych zasadach (płatne przez rodziców).
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Nauka w Szkole jest płatna i pobierane opłaty wynoszą:
a) bezzwrotne wpisowe dla podejmujących po raz pierwszy naukę w szkole w wysokości 1000 zł,
b) czesne za jeden miesiąc nauki wynosi 750 zł i za obiady 120 zł płatne przez 10 miesięcy (od września
2017 roku do czerwca 2018 roku),
c) za pobyt Ucznia w świetlicy od godz.16.00 do 17.15 dodatkowa opłata wynosi 50 zł miesięcznie.
§6.
1. Opiekun zobowiązuje się do terminowych opłat czesnego miesięcznego w terminie do 10-go dnia każdego
miesiąca wskazanego w §5 ust. 3 pkt. b) powyżej.
2. W przypadku zwłoki w opłacie czesnego Opiekun zobowiązuje się do zapłaty odsetek umownych w wysokości
0,1 % od kwoty należnej za każdy dzień zwłoki.
3. W okresie wypowiedzenia Umowy, Szkoła zachowuje prawo do pobierania, a Opiekun zobowiązany jest do
terminowego uiszczania opłat, o których mowa w §5 ust. 3 lit. b)-c) powyżej.
4. Nieobecność Ucznia w Szkole nie zwalnia Opiekuna od obowiązku uiszczania opłat, o których mowa w §5 ust. 3
lit. b)-c) powyżej w pełnej wysokości. W okresie wypowiedzenia Uczeń zachowuje prawo do korzystania ze
świadczeń Szkoły opisanych §2 Umowy.
5. W przypadku zalegania z opłatą, o której mowa w pkt. l za okres 3 miesięcy, Opiekun zobowiązuje się
do zabrania Ucznia ze Szkoły i uregulowania określonych niniejszą Umową zobowiązań.
6. Opiekun zobowiązuje się do pokrywania kosztów wycieczek (przejazdy, bilety wstępu, itp.) i zielonych szkół
organizowanych przez Szkołę.
§7.
1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Opiekuna z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od
dnia zawarcia Umowy do dnia 31 sierpnia 2017 roku, niniejsza Umowa wygasa z dniem 31 października 2017
roku (okres wypowiedzenia ulega odpowiedniemu wydłużeniu).
2. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku zaistnienia
którejkolwiek z następujących okoliczności:
a) zalegania przez Opiekuna z zapłatą czesnego przez okres co najmniej trzech miesięcy, po bezskutecznym
wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni i uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej
Umowy,
b) rażącego naruszania przez Opiekuna bądź Ucznia postanowień zawartych w Regulaminie Szkoły , które
w szczególności uniemożliwiają pracę nauczycielom lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych
uczniów Szkoły.
3. Opiekun ma obowiązek poinformować Szkołę o braku zamiaru kontynuowania nauki w Szkole w kolejnym roku
szkolnym z co najmniej trzy miesięcznym wyprzedzeniem, tj. nie później niż do 31 maja danego roku szkolnego.
§8.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej akceptowanej przez obie strony i dokonywane będą w formie aneksów
do niniejszej Umowy.
§9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

OPIEKUN ........................................................................

DYREKTOR ..........................................................

Warszawa, dn. …………………..
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