UMOWA O KSZTAŁCENIE DZIECKA
W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W ŁODZI
zawarta w dniu ..……………, obowi zuj ca od ………………..do końca nauki dziecka w szkole,
pomiędzy:
Katolick Szkoł Podstawow im. Jana Pawła II w Łodzi, 91-170, ul. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego 156,
zwana dalej SZKOŁ ,
reprezentowan przez dyrektora szkoły – księdza mgr. Tomasza Wojciechowskiego
oraz
Państwem ……………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................
Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka ……………..…………………………………………….
data urodzenia …………..…….…….numer PESEL …………….…………………
zwanego dalej UCZNIEM ,
zamieszkałym ………………………………….……………………………………………………….
zameldowanym …………………………………………………………………………………………

ojciec (opiekun prawny) numer PESEL………………………………
matka (opiekunka prawna) numer PESEL……………………...…….
zwanymi dalej RODZICAMI.
Szkoła oraz Rodzice, zwani dalej STRONAMI, zgodnie oświadczaj , że zawieraj
o następuj cej treści:

umowę

§1
1.

2.
3.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łodzi jest szkoł niepubliczn w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
wpisan do ewidencji szkół niepublicznych, prowadzon przez Archidiecezję Łódzk .
Zadania strukturę organizacyjn i sposób działania Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II określa jego Statut.
Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuj , że każdy rok szkolny trwa od 1 września
każdego roku do 31 sierpnia roku następnego, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

§2
1.

2.

3.

Rodzice (opiekunowie prawni) oświadczaj , że:
a) przysługuje im władza rodzicielska wobec dziecka …………………………………………
i s uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy.
b) zapoznali się z treści Statutu.
Rodzice (opiekunowie prawni) zapewniaj , że przekazali szkole rzeteln informację na temat
stanu zdrowia Ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mog cych mieć wpływ na jego
zachowanie.
Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia po zapoznaniu się ze Statutem powierzaj szkole
kształcenie i wychowywanie swego dziecka.
§3

1.

Szkoła zobowi zuje się do kształcenia i wychowywania ucznia zgodnie ze Statutem
w oparciu o szkolny program nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki,
a w szczególności do:
a) organizowania i realizowania zajęć zgodnie z podstaw programow kształcenia ogólnego
Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy zachowaniu prawa nauczycieli do stosowania
innowacji pedagogicznych i dydaktycznych lub programów autorskich, zatwierdzonych przez
dyrektora szkoły,
b) kształtowania w uczniu odpowiedzialności za siebie i innych, samodzielności myślenia,
dyscypliny osobistej, umiejętności współpracy z innymi ludźmi, przekonania o własnych
możliwościach,
c) udzielania rodzicom (opiekunom prawnym) systematycznej informacji o postępach ucznia
w nauce,
d) zapewnienia wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

2.

Szkoła, w ramach posiadanych środków, może zaproponować uczniowi dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne.
§4

1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zobowi zuj się do:





stałego interesowania się wynikami i zachowaniem swego dziecka poprzez systematyczne
uczestniczenie w wywiadówkach, zebraniach i konsultacjach z rodzicami (opiekunami
prawnymi), organizowanych przez szkołę,
współpracy z wychowawc , nauczycielami i dyrekcj szkoły,
dbania o dobre imię szkoły,
aktualizacji danych kontaktowych.

2. Rodzice (opiekunowie
z nauk ucznia:

prawni)

zobowi zuj

się

do

ponoszenia

opłat

zwi zanych

a) wpisowego,
b) czesnego,
c) innych opłat za zajęcia wprowadzane przez dyrektora, potrzebne do realizacji
planu wychowawczego, dydaktycznego i programu profilaktycznego szkoły (np. muzeum,
kino, teatr, basen, wycieczki, pielgrzymki śladami Jana Pawła II, zoo, ogród botaniczny,
wyjazdy integracyjne i inne).
Zmiany opłat ustala i ogłasza dyrektor szkoły i o zmianach informuje rodziców (opiekunów
prawnych).
Ustala się, że zmiany opłat nie wymagaj wypowiedzenia niniejszej umowy.

§5
1. Rodzice (opiekunowie prawni) wpłacaj wpisowe w wysokości 350 zł., po rozmowie
kwalifikacyjnej i podjętej decyzji o wpisaniu dziecka na listę uczniów szkoły.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
§6
1. W trakcie nauki ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowi zuj się do systematycznego
wpłacania czesnego przez 12 miesięcy rocznie, w terminie do 10 dnia każdego miesi ca,
natomiast w klasie ósmej od września do czerwca wł cznie. W tym czasie rodzice (opiekunowie
prawni) winni uregulować wszystkie zobowi zania finansowe wobec szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 czesne wynosi:
Klasy I-III *
Pakiet 1:

7:00 – 13:00 – 400 zł

Pakiet 2: 7:00 – 15:00 – 500 zł
Pakiet 3:

7:00 – 17:00 – 600 zł

Klasy IV-VII *
Pakiet 1: 7:00 – 15:00 – 400 zł
Pakiet 2:

7:00 – 17:00 – 500 zł

2. O ile wyst pi sporadyczne opóźnienia wpłat, rodzice (opiekunowie prawni) zobowi zuj się
powiadomić natychmiast dyrektora na piśmie o zaistniałych trudnościach, podaj c jednocześnie
ostateczny termin wpłaty.
3. Nieuczestniczenie ucznia w zajęciach nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych)
z obowi zku systematycznego uiszczania czesnego. Dotyczy to również dłuższej nieobecności
ucznia w szkole.
4. W przypadku nieuiszczania przez rodziców (opiekunów prawnych) wpłat czesnego przez
trzy kolejne miesiące, bez decyzji dyrektora szkoły o przesunięciu terminu wpłaty, uczeń
może być skreślony z listy uczniów, z zachowaniem prawa szkoły do egzekucji zaległego
czesnego.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przyjętego do szkoły w terminie późniejszym wpłacaj
czesne od miesi ca, w którym przyst pił on do pobierania w niej nauki, a wpisowe wpłacaj
w całości.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zobowi zuj się do pokrycia należności z tytułu szkód
wyrz dzonych przez ucznia, w terminach ustalonych przez szkołę lub wymaganych przez
przepisy prawa.
7. Za zobowi zania wynikaj ce z niniejszego umowy odpowiadaj obydwoje rodzice (opiekunowie
prawni) ucznia, podpisuj c niniejszy dokument.
§7
1. Przyjęcie ucznia do szkoły i wpisanie go na listę uczniów następuje po rozmowie
kwalifikacyjnej, po podpisaniu niniejszej umowy i dokonaniu wpłaty wpisowego.
2. Umowa może być rozwi zana przez każd ze stron w formie pisemnej z zachowaniem
30 – dniowego okresu wypowiedzenia (złożone w ostatnim dniu miesiąca).
3. Za okres wypowiedzenia należy uiścić opłatę stał (czesne).
* właściwe podkreślić

4. Rezygnacja ze szkoły w drugiej połowie miesi ca nie zwalnia z ponoszenia opłaty za czesne
i inne świadczenia dodatkowe.
5. Niniejsza umowa może być rozwi zana przez szkołę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesi ca, wył cznie wskutek spowodowanej przez siłę
wyższ niemożności wykonywania usług będ cych przedmiotem niniejszej umowy. Przez siłę
wyższ
rozumie się niedaj ce się przewidzieć i niezależne od szkoły zdarzenia
o nadzwyczajnym charakterze, niemożliwe do zapobieżenia. Przez siłę wyższ rozumie się
również akty administracji państwowej i samorz dowej oraz zmiany prawa lub zmiany jego
interpretacji uniemożliwiaj ce wykonanie umowy lub powoduj ce, iż jej wykonywanie
poł czone byłoby z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby szkole raż c strat a także
likwidację szkoły.
6. Szkoła ma prawo rozwi zać niniejsz umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia
w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następuj cych okoliczności:
a) zalegania przez rodziców (opiekunów prawnych) z zapłat czesnego przez okres
co najmniej trzech miesięcy, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości
w terminie 7 dni i uprzedzeniu o możliwości rozwi zania niniejszej umowy.
b) raż cego naruszania przez Rodziców (opiekunów prawnych) b dź Ucznia postanowień
zawartych w Statucie, które w szczególności uniemożliwiaj pracę nauczycielom
lub stwarzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczniów szkoły.
7. Rodzice maj prawo rozwi zać niniejsz umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia
w przypadku raż cego naruszania przez szkołę warunków niniejszej umowy lub postanowień
zawartych w Statucie.
8. Niniejsza umowa może zostać rozwi zana na zasadzie porozumienia stron.
9. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek jej wypowiedzenia lub odst pienia,
z dniem wygaśnięcia umowy następuje skreślenie Ucznia z listy uczniów szkoły.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zobowi zaniem maj zastosowanie przepisy ustawy –
Kodeks Cywilny.
11. Umowa
została
dla każdej ze stron.

zawarta

w

dwóch

jednobrzmi cych

§8
Decyzj Rady Rodziców – składka na Radę wynosi 15 zł miesięcznie.
Rodzice (opiekunowie prawni):

Matka - ……………………………
Ojciec - …………………………....

Łódź, ……………………………..

egzemplarzach,

po

jednym

