Umowa o nauczanie
w Prywatnej Szkole Podstawowej „Smyk" w Bielsku– Białej w zakresie Szkoły Podstawowej

na rok szkolny………………................ zawarta w dniu .................................... ......................
w Bielsku-Białej pomiędzy:
Agnieszką Kryczką prowadzącą Prywatną Szkołę Podstawową „Smyk" z siedzibą
w Bielsku– Białej przy ul. Powstańców Śląskich 3, reprezentowaną przez pełnomocnika
Martę Synal-Zarzecką (Dyrektora Szkoły), zwaną dalej Szkołą, a Państwem
…………………………………………………………………………………………….....….,
przedstawicielami ustawowymi małoletniego
………………………….....................................….....................................................................,
zam. w ...............…………………………….. przy ul. ………...................................................
zwanymi dalej Rodzicami,
§1
Przedmiot umowy
1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia na rzecz ucznia usług edukacyjnych oraz innych
opisanych w niniejszej umowie z uwzględnieniem tzw. minimum programowego określonego
dla publicznych szkół podstawowych przez Ministra właściwego do spraw edukacji.
2. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia następujących dodatkowych usług, w
tym edukacyjnych nieobjętych tzw. minimum programowym:
a. zapewnienie opieki nad uczniem w godz. 7.00-17.00 (z uwzględnieniem dni ustawowo
wolnych od pracy) w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne;
b. zapewnienie nauczania języka angielskiego w zwiększonym wymiarze godzin;
c. zajęcia z native speakerem
d. zapewnienie od klasy IV nauczania drugiego języka obcego,
e. zapewnienie możliwości utrwalania i poszerzania wiedzy dziecka poza
obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi;
f. zapewnienie możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych rozwijających
zdolności ucznia zaplanowanych w danym roku szkolnym;
g. zapewnienie udziału w imprezach kulturalnych; h.
zapewnienie zajęć na basenie, sali gimnastycznej;
i. zapewnienie zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze skierowaniem i
wskazaniami do takich ćwiczeń;
j. zapewnienie indywidualizacji pracy z dzieckiem zdolnym jak i mającym problemy
w nauce.

§2
Zobowiązania dodatkowe
1. Niezależnie od zakresu usług opisanych w § 1 Szkoła zobowiązuje się do
zapewnienia ochrony Szkoły i uczniów na terenie Szkoły w czasie zajęć szkolnych,
2. Zakres świadczonych przez Szkołę usług w ramach określonego niniejszą umową
wynagrodzenia, nie obejmuje:
wyżywienia ucznia w postaci zapewnienia mu obiadu z tym zastrzeżeniem, iż Szkoła
umożliwia uczniom pod kontrolą opiekuna na korzystanie z obiadów wydawanych
poza placówką za dodatkową odpłatnością;
b. wycieczek szkolnych;
c. wycieczek zagranicznych;
d. wyjazdów na „Zieloną Szkołę” i zimowiska;
e. obowiązkowego stroju szkolnego;
f. wyprawki szkolnej i podręczników (z wyjątkiem dotowanych przez MEN);
g. udziału w imprezach kulturalnych
§3
Szkoła zapewnia, iż liczebność klas nie przekroczy18 uczniów w jednej klasie.
§4
Wpisowe
1. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły w pierwszym roku nauki ucznia w
Szkole jednorazową opłatę stałą(tzw. wpisową) w wysokości 700 zł, płatną do 7 dni po
podpisaniu niniejszej umowy.
2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy
ucznia; Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn rozwiązania
niniejszej umowy.
§5
Czesne
1. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły za usługi opisane w§ 1 oraz w § 2
ust. 1 wynagrodzenia miesięcznego (tzw. czesnego) w wysokości 670 zł miesięcznie w
okresie od września do czerwca danego roku szkolnego, oraz 335 zł miesięcznie w okresie
od lipca do sierpnia danego roku.
2. Czesne płatne jest z góry za każdy miesiąc w terminie do piątego dnia każdego miesiąca–
przelewem na rachunek bankowy Szkoły.
3. W przypadku nieterminowej wpłaty czesnego naliczana będzie kara umowna 1 zł za każdy
dzień zwłoki.
4.W przypadku zwłoki w zapłacie czesnego za jeden pełny miesiąc kalendarzowy Szkoła
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy oraz skierowania ucznia
do dalszej edukacji w szkole publicznej właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.
5.Każda ze stron może rozwiązać umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności z
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem od 1 dnia następnego
miesiąca kalendarzowego.
6.Szkoła zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości czesnego o 10%, ale
nie częściej niż jeden raz w roku szkolnym.

§6
Postanowienia dodatkowe
1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Szkoły przez ucznia,
które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.
2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ucznia (uczniów) innemu
uczniowi (uczniom),jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.
3. Rodzice są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez ucznia w mieniu
Szkoły lub w imieniu i na osobie innego ucznia (uczniów).
4.Uczniowie, którzy w roku szkolnym użytkują szafki ubraniowe zamykane na klucz, na
koniec roku mają obowiązek zdania klucza i szafki stosownie z regulaminem
użytkowania szafek.
§7
Obowiązywanie
1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony jednego roku szkolnego. Za rok
szkolny strony uznają okres pomiędzy1września jednego roku, a 31 sierpnia roku
następnego.
2. Umowa niniejsza ulega automatycznemu przedłużeniu na następny rok szkolny, jeśli
Rodzice nie wypowiedzą jej najpóźniej do dnia 30 czerwca roku szkolnego
obowiązywania umowy.
3. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Uczeń swoim
zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa innych uczniów i
nauczycieli, a także rozwoju psychicznego, moralnego i fizycznego innych uczniów.
4. Poza przypadkami opisanymi powyżej umowa niniejsza nie podlega rozwiązaniu przed
upływem okresu na jaki została zawarta i w okresie, w którym obowiązuje.
§8
Pozostałe
1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze statutem Szkoły i akceptują wszystkie
jego zapisy, w szczególności w zakresie wnoszenia opłat, praw i obowiązków ucznia,
bezpieczeństwa na terenie Szkoły.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego o zleceniu.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron .
Za Szkołę

Za Rodziców

