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                                      UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSZTAŁCENIA  

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W INOWROCŁAWIU  

  

Zawarta w dniu ................................   

między Moniką Stanek- Oźmina będącą organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w 

Inowrocławiu reprezentowaną przez dyrektora szkoły 

  a    

Państwem   ........................................................................................................................... zameldowanym  

..……..............................................................................................................................................  

legitymującą/cym się dowodem osobistym seria ..............  nr....................................................  

PESEL …………………………………., nr tel. ………………………………………………. adres e-mail do 

kontaktu: ……………………………………………………………………… zwaną/ym w dalszej części umowy 

„Rodzicem”.  

  

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ………………………………………………………., urodzonego/ej 

………………………... w ……………………………………………………., zamieszkałej/go 

………………………………………………………………………………..., PESEL 

…………………………………………. zwanego w dalszej części umowy „Uczniem”.  

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług kształcenia Ucznia w Niepublicznej Szkole Podstawowej 

w Inowrocławiu, zwanej dalej Szkołą.   

2. Zasady organizacji Szkoły określa Statut Szkoły.   

3. Organ Prowadzący zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

dla szkół niepublicznych oraz Statutem Szkoły.   

4. Rodzice oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły.  

  

§ 2  

1. Dziecko będzie uczniem  klasy ............ w roku szkolnym …………...........  

2. Umowa zostaje zawarta na czas nauki w roku szkolnym …………………  

3. Umowa będzie odnawiana w każdym następnym roku szkolnym. 

§ 3  

1. Świadczenie usług kształcenia w Szkole jest nieodpłatne.  

2. Zajęcia specjalistyczne- zwane dalej Terapiami, wynikające z Indywidualnego Programu 

Terapeutyczno- Edukacyjnego, są nieodpłatne. 

3. Rodzic może wystąpić do dyrektora szkoły o zwiększenie liczby godzin danej terapii lub wnioskować o 

terapię dodatkową. Takie zajęcia specjalistyczne są odpłatne. Zostaje to uregulowane w drodze aneksu 

do umowy.   

§ 4 

1. Rodzic zobowiązuje się do:   

  

a) przestrzegania przepisów zawartych w Statucie Szkoły oraz stosowania się do komunikatów 

ogłaszanych przez Dyrektora;  
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b) wyposażenia na własny koszt Ucznia w niezbędne  przybory i materiały piśmiennicze wymagane w 

procesie edukacji Ucznia;  

c) aktywnej współpracy z pracownikami Szkoły w procesie edukacji i wychowania Ucznia, w tym do 

korzystania z dziennika elektronicznego, umożliwiającego bezpośredni kontakt ze Szkołą i jej 

pracownikami;  

d) niezwłocznego informowania Szkoły o nieobecności Ucznia wynikającej z choroby.   

2. Rodzic wyraża zgodę na kierowanie do niego wszelkiej korespondencji przez Szkołę na adres e-mail 

wskazany w treści  umowy albo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.   

§ 5  

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę.  

2. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

  

§ 6  

1. Rozwiązanie umowy  powoduje wygaśniecie jej z dniem wypowiedzenia(rozwiązania). 

2. Wypowiedzenie umowy  następuje na skutek decyzji dyrektora Szkoły:  

a) w przypadku nieprzestrzegania obowiązków ucznia, a w szczególności: notorycznego łamania 

statutu Szkoły, zażywania i rozpowszechniania środków odurzających, picia lub posiadania 

alkoholu, palenia tytoniu, wulgarnego, niemoralnego lub agresywnego zachowania się, niszczenia 

mienia Szkoły, działania na szkodę dobrego imienia Szkoły, otrzymania dwóch pisemnych nagan 

dyrektora Szkoły, dopuszczenia się czynu łamiącego prawo np. kradzieży, wymuszenia, 

zastraszenia;  

 

b) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz Organu Prowadzącego w przypadku braku 

współpracy Rodziców lub naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy ze Szkołą, 

jego pracownikami lub rodzicami innych uczniów w Szkole;  

§ 7 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Spory powstałe na tle postanowień niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy według siedziby Organu Prowadzącego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej  ze stron.  

  

  

   

                 Rodzic                                                                                  Dyrektor szkoły 

  

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