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UMOWA  O NAUCZANIE DZIECKA 

Zawarta w Lublinie w dniu ………………………………….  r.  pomiędzy:  

Prywatną Szkołą Podstawową im. Królowej Jadwigi z siedzibą al. Długosza 8a, 20-054 Lublin, 
reprezentowaną przez mgr Grzegorza Szymczaka – Organ Prowadzący Szkołę Podstawową, zwanego w 
dalszej części umowy „Podmiotem Kształcącym”,  a  
 

1. Rodzicem/Opiekunem ............................................................................................................ nr PESEL ........................................., 

zamieszkałym: kod pocztowy, poczta - ................................................................................................................................................... 

- miejscowość , ulica .......................................................................................................................................................................................,  

oraz  

2. Rodzicem/Opiekunem ........................................................................................................... nr PESEL ........................................., 

zamieszkałym: kod pocztowy, poczta  ................................................................................................................................................... 

- miejscowość , ulica .......................................................................................................................................................................................,  

zwanym(i) w treści umowy „Zleceniodawcą”. 

§ 1 

Zleceniodawca zleca Podmiotowi Kształcącemu, a Podmiot Kształcący zobowiązuje się do kształcenia                  

w zakresie odpowiadającym programowi szkoły podstawowej: ……………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                                      /imię i nazwisko dziecka/ 

o nr PESEL ......................................................................................................................................................................................................,   
zwanego w treści umowy „uczniem”. 

§ 2 

Podmiot Kształcący względem Zleceniodawców zobowiązuje się:  

1. umożliwić uczniowi uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych zgodnie z ramowym planem nauczania 
i harmonogramem zajęć.  

2. zapewnić opiekę pedagogiczną i psychologiczną ucznia  w zakresie realizacji procesu kształcenia,  
3. umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój osobowy według postanowień Statutu Szkoły  
       Podstawowej. 
4. kreować twórczą osobowość ucznia pod nadzorem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej                           

i nauczycielskiej. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony  od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.  

§ 4 

1. Przez okres obowiązywania umowy ustala się  wysokość czesnego następująco: 
W roku szkolnym 2018/2019 roczna kwota czesnego wynosi  6960,00 (słownie: sześć tysięcy 
dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i jest płatna  w  12 miesięcznych równych ratach (tj. po 580,00 zł), 
przy czym  termin płatności pierwszej raty upływa 10 września 2018 r.  
W roku szkolnym 2019/2020 roczna kwota czesnego jest równa  kwocie czesnego tak  jak  za rok 
poprzedni  zwaloryzowana  o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (inflacji) za 2018 r.  i jest 
płatna w 10 miesięcznych równych ratach,  przy czym  termin płatności pierwszej raty upływa  10 
września 2019 r. a ostatniej 10 czerwca 2020 r.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłaty ustalonego przez Podmiot Kształcący rat czesnego do 10-go 

dnia każdego miesiąca  na rachunek  Prywatnej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Banku PKO 
BP INTELIGO nr 50 10205558 1111106540800071  lub do kasy szkoły.  

3. W przypadku niedotrzymania terminu  zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę. 
4. Zleceniodawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych przez niego wpłat najpierw na poczet 

najstarszych  zaległości w płatnościach na rzecz Podmiotu Kształcącego, niezależnie  od tytułów 
płatności wskazanych przez Zleceniodawcą. 
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5. W ramach realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego  szkoły  przewidziane są  obowiązkowe 
zajęcia w szkolnym ośrodku JADWIGOWO w Drzewcach. W trakcie obowiązywania Umowy planowane 
są cztery  sześciodniowe wyjazdy – po dwa w każdym roku szkolnym.    Zleceniodawca zobowiązuje się 
do uiszczenia opłaty z tego tytułu w terminie wskazanym przez Podmiot Kształcący.                              
Wysokość  opłaty za jeden wyjazd  wynosi 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych) i może 
ulec zmianie o roczny wskaźnik inflacji.  

6. W ramach czesnego Podmiot Kształcący zapewnia wszystkie  obowiązkowe zajęcia wynikające z 
ramowego planu nauczania oraz koła zainteresowań w tym SKS. z wyjątkiem przewidzianych w ust. 5  

7. Absencja chorobowa  ucznia oraz inne  okresy przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych nie 
powodują  obniżenia  czesnego. 

§ 5 

1. Podmiot Kształcący  może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w każdym czasie bez 
zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) dyscyplinarnego  skreślenia  ucznia z listy uczniów  przewidzianego w Statucie Szkoły 
b) w przypadku zalegania z opłatą  dwóch pełnych rat czesnego po uprzednim wezwaniu  

Zleceniodawcy do uregulowania należności  i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego  
siedmiodniowego terminu przy zachowaniu  prawa  dochodzenia  należności  wraz z odsetkami  na 
drodze sądowej. Koszty dochodzenia należności  pokrywa w całości  Zleceniodawca.  

2. Podmiot Kształcący  ma prawo  do wypowiedzenia niniejszej umowy  ze skutkiem  na koniec półrocza  lub 
roku szkolnego  w wyniku podjęcia  uchwały przez Radę Pedagogiczną  o skreśleniu ucznia z listy uczniów  
szkoły podstawowej w przypadku braku postępów w nauce lub zachowaniu godzącym w dobre imię 
szkoły.  

§ 6 

W przypadku zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy w trakcie roku szkolnego 
naliczana będzie proporcjonalna opłata uzupełniająca (według algorytmu poniżej)*. 

§ 7 

Zleceniodawcy odpowiadają materialnie za zniszczone przez ucznia mienie należące do Podmiotu 
Kształcącego lub osoby, jednostki, których mienie zostało zniszczone przez ucznia na terenie siedziby 
Podmiotu Kształcącego oraz w miejscach  gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne.  

§ 8 

1. Każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów 
niniejszej umowy. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu jakakolwiek korespondencja 
przesłana na ostatni znany adres drugiej strony będzie uważana za prawidłowo doręczoną.  

§ 9 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie 
przepisy Statutu Szkoły, kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa. 

§ 10 

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi oraz obowiązujące  regulaminy wewnętrzne, które są zamieszczone na stronie 
internetowej szkoły.  

§ 11 

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

  Podmiot Kształcący                               Zleceniodawca 
 
 

   ...................................................     .....................................................     ..................................................... 
                  czytelny podpis                                               czytelny podpis 

 

*
10

2 mc 
 -   gdzie c oznacza miesięczną kwotę czesnego, m -  liczbę miesięcy od września do czerwca w których uczeń  

uczęszczał do szkoły.  
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OŚWIADCZENIE - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
 

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych dziecka 
przez Grzegorza Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Szkoła 
Podstawowa  i Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi oraz przez Prywatną Szkołę Podstawową im. 
Królowej Jadwigi jako jednostkę prowadzoną przez niego w zakresie i celu niezbędnym do realizacji 
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz 
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a także innymi przepisami prawa 
 z przedmiotowego zakresu. 
 
 

.....................................................      ..................................................... 
                             czytelny podpis                                        czytelny podpis 

 

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przekazywanie przez Administratora Danych Osobowych 
informacji na skrzynkę pocztową, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
 

.....................................................       ..................................................... 
                             czytelny podpis                                        czytelny podpis 

 

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka oraz  wykonywanie w czasie 
organizowanych przez szkołę imprez zdjęć dziecku, a także ich publikację na stronie internetowej oraz 
gazetkach ściennych szkoły w związku, z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi szkoły. 
 
 

.....................................................      ..................................................... 
                             czytelny podpis                                        czytelny podpis 

 
Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Prowadzącego 
Szkołę prac dziecka wytworzonych pod kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć 
szkolnych. 
 

                       .....................................................     ..................................................... 
                                     czytelny podpis                                  czytelny podpis 

 
 

 

Grzegorz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum 

Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi z siedzibą przy al. Długosza 8 a, 20-054 Lublin będąc organem 

prowadzącym Prywatną Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Lublinie jako Administrator Danych 

Osobowych oświadcza, że zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z 

realizacją celów statutowych Szkoły Podstawowej, jak również archiwalnych i statystycznych. Dane te nie 

będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich 

ujawnienia przewidzianych przepisami prawa.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Ustawy z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z dyspozycją art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych 

każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, 

modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.  

Przekazanie ADO danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieodzowne do realizacji celu przetwarzania.  

 

* w przypadku braku zgody należy skreślić  

 


