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UMOWA KSZTAŁCENIA DLA KLAS  I - III  

  

zawarta w dniu …………………………….   w  Warszawie pomiędzy:   

Prywatną Szkołą Podstawową nr 6 Sióstr Niepokalanek w Warszawie przy ul. Zaruby 2 (zwaną dalej „Szkołą”), 

reprezentowaną przez s. Iwonę Brzozowską, Dyrektora Szkoły a  

1) Panią .......................................................................................................................................................................  

zamieszkałą w …………………………………………………………………………………………………, 

legitymującą się dowodem osobistym nr   …………….................................., PESEL ..................................................    

2) Panem .....................................................................................................................................................................  

zamieszkałym w …………………………………………………………………………………………………, 

legitymującym się dowodem osobistym nr   …………….................................., PESEL ..................................................   

- przedstawicielami ustawowymi ucznia (imiona i nazwisko) 

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

zwanego dalej „Uczniem”, zwanymi  łącznie w dalszej części umowy „Rodzicami”,     

§1.  

1. Rodzice powierzają Szkole kształcenie  Ucznia w klasie ..........  w  roku  szkolnym 2022/2023.  

2. Rodzice oświadczają, że obecnie Uczeń jest uczniem klasy ......... Ponadto Rodzice oświadczają, że ich władza 

rodzicielska nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona. W przypadku jakichkolwiek zmian w powyższym zakresie 

Rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym Szkołę.   

§2.  

Szkoła zapewnia:  

1. Realizację rozszerzonego programu nauczania ustalonego dla szkół podstawowych przez MEN, a w tym:   

• naukę języka angielskiego – w kl. I -  III  - 4h / tyg.   

• naukę tańca narodowego w  kl. I – III  

• zajęcia szachowe w kl. I  

• zajęcia dodatkowe zwane kółkami zgodne z zainteresowaniami ucznia, stosownie do możliwości Szkoły.  

2. Organizację nauki dla Ucznia zgodnie z w/w programem nauczania od poniedziałku do piątku, w czasie określonym 

przez Dyrektora Szkoły, z wyjątkiem ferii, świąt, wakacji, dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych 

od zajęć szkolnych w m.st. Warszawy, jak również dni wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.  

3. Opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie profilaktyki, stosownie do obowiązujących przepisów prawa 

przewidzianych dla szkół podstawowych.  

§3.  

1. Umowa dotyczy kształcenia Ucznia w roku szkolnym 2022/2023, obejmującym okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia  

31.08.2023 r.   

2. Umowa zawierana jest na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia 31 sierpnia 2023 roku.   

§4.  

Rodzice zobowiązują się do:  

1. zapewnienia regularnego, terminowego uczęszczania Ucznia na zajęcia organizowane przez Szkołę w godzinach 

przez Szkołę wyznaczonych,  
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2. wyposażenia w powszechnie obowiązujące pomoce naukowe oraz stroje szkolne: galowy, codzienny i do zajęć 

sportowych oraz obuwia na jasnej podeszwie do chodzenia po szkole,  

3. współpracy ze Szkołą w procesie edukacyjno-wychowawczym,  

4. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone zawinionym działaniem Ucznia, polegającym  

na uszkodzeniu lub zniszczeniu urządzeń szkolnych, sprzętu lub pomocy naukowych,  

5. terminowego wnoszenia czesnego i innych wymaganych opłat w wysokości ustalonej niniejszą Umową.  

§5.  

Szkoła zobowiązuje się do:  

1. prawidłowej realizacji zadań wymienionych w § 2 niniejszej Umowy.  

2. współpracy z Rodzicami w procesie edukacyjno-wychowawczym.  

3. ubezpieczenia Ucznia na ogólnie stosowanych zasadach (płatne przez Rodziców).  

§6.  

Nauka w Szkole jest płatna i pobierane opłaty wynoszą:  

a) bezzwrotne wpisowe dla podejmujących po raz pierwszy naukę w szkole w wysokości 1200 zł (tysiąc 

dwieście złotych), płatne w terminie 14 dni od dnia decyzji Dyrektorki o przyjęciu dziecka do szkoły.  

b) czesne za jeden miesiąc nauki wynosi 900 zł (dziewięćset złotych) i za obiady 150 zł (sto pięćdziesiąt 

złotych) płatne  przez 10 miesięcy (od września 2022 roku do czerwca 2023 roku),  

c) za pobyt Ucznia w świetlicy od godz.16.00 do 17.20 dodatkowa opłata wynosi 70 zł (siedemdziesiąt złotych) 

miesięcznie.  

§7.  

Rodzice zobowiązują się do terminowych opłat czesnego miesięcznego w terminie do 10-go dnia  każdego miesiąca 

wskazanego w § 6  lit. b Umowy.   

1. W przypadku opóźnienia w opłacie czesnego Rodzice zobowiązują się do zapłaty odsetek umownych w wysokości 

0,1 % od kwoty należnej za każdy dzień opóźnienia.  

2. W okresie wypowiedzenia Umowy, Szkoła zachowuje prawo do pobierania, a Rodzice zobowiązani są do 

terminowego uiszczania opłat, o których mowa w § 6 lit. b) -c) Umowy.   

3. Nieobecność Ucznia na zajęciach organizowanych przez Szkołę nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczania  

opłat, o których mowa w par. 6 lit. b) -c) Umowy. W okresie wypowiedzenia Uczeń zachowuje prawo do korzystania 

ze świadczeń Szkoły opisanych § 2 Umowy.  

4. W przypadku zalegania z opłatą, o której mowa w ust. l powyżej za okres 3 miesięcy, Rodzice zobowiązują się  

do zabrania Ucznia ze Szkoły i uregulowania określonych niniejszą Umową zobowiązań.  

5. Rodzice zobowiązują się do pokrywania kosztów wycieczek (przejazdy, bilety wstępu, itp.) i zielonych szkół 

organizowanych przez Szkołę.  

§8.  

1. Niniejsza Umowa może być rozwiązana przez Rodziców 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 2022 roku, niniejsza Umowa wygasa z dniem 31 października 2022 r. (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 Rodziców 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,   
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b) rażącego naruszania przez Rodziców bądź Ucznia postanowień zawartych w Regulaminie Szkoły, które  

w szczególności uniemożliwiają pracę nauczycielom lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych 

uczniów Szkoły.   

3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej 

rozwiązania na podstawie § 8 ust. 2 Umowy i nie przeniesienia Ucznia przez Rodziców do innej szkoły do dnia 

rozwiązania niniejszej Umowy, Dyrektorka Szkoły będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem do kuratora 

oświaty o przeniesienie Ucznia do innej szkoły. Za okres pozostawania Ucznia w Szkole do dnia jego przeniesienia 

decyzją kuratora oświaty do innej szkoły, Rodzice zobowiązani są do uiszczania wszystkich opłat zgodnie z niniejszą 

Umową.      

4. Rodzice oświadczają, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wykonywane być mogą 

wyłącznie przez obydwoje rodziców działających wspólnie/samodzielnie* przez każdego z rodziców. Zastrzega się 

przy tym, że w przypadku wyrażenia zgody na wykonywanie praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy przez każdego z rodziców z osobna, dla skuteczności oświadczeń woli Rodziców nie jest 

wymagane ich składanie przez oboje rodziców Ucznia. W takim przypadku oświadczenie jednego z Rodziców jest 

w pełni wiążące dla Szkoły.    

5. Rodzice przyjmują do wiadomości, że Uczeń który nie ukończył trzynastego roku życia, nie może samodzielnie 

opuścić Szkoły bez pisemnej zgody Rodziców, oraz że Uczeń, który ukończył trzynasty rok życia, może 

samodzielnie opuścić Szkołę po zakończeniu zajęć szkolnych, chyba że Rodzice wniosą stosowne zastrzeżenia.       

§9.  

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.  

§10.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

  

* niepotrzebne skreślić  

  

   

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

 DYREKTOR SZKOŁY                    

                    …………………………………………………………  

         RODZICE  

  


