UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH
SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ *
zawarta w Raciborzu w dniu………………….. roku, pomiędzy:
1 Społeczną Szkołą Podstawową w Raciborzu prowadzoną przez organ założycielski –
Raciborskie Towarzystwo Oświatowe „Szkoła” w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu,
ul. Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz; NIP 639-16-82-833; Regon 368021340
zwana dalej SZKOŁĄ reprezentowana przez dyrektor szkoły mgr Danutę Cymerman
a
2. Panią: …………………………………………………………………………………………………………..
legitymującą się dowodem osobistym: seria……………………… numer………………………..
PESEL ……………………………………
Panem ……………………………………………………………………………………………………….
legitymującym się dowodem osobistym: seria ………………………numer ………………………
PESEL……………………………………
- tj. rodzicami/opiekunami prawnymi zwanymi dalej RODZICAMI dziecka:
………………………………………………………………
zwanego dalej UCZNIEM.
Organ prowadzący oświadcza, że Społeczna Szkoła Podstawowa w Raciborzu jest niepubliczną
ośmioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art.14 i art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo Oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.), wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Racibórz. Zadania, sposób działania i strukturę organizacyjną
Społecznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu określa jej Statut.
§1
1. Na mocy niniejszej umowy RODZICE zlecają, a SZKOŁA przyjmuje zlecenie świadczenia
na rzecz UCZNIA usług dydaktyczno-wychowawczych w Społecznej Szkole
Podstawowej w Raciborzu począwszy od roku szkolnego 2020/21.
2. Szkoła zobowiązana jest do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością
i najwyższą dbałością o dobro ucznia.
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§2
1. SZKOŁA zobowiązuje się do:
a. świadczenia na rzecz UCZNIA usług edukacyjnych oraz innych opisanych w niniejszej
umowie świadczeo z uwzględnieniem minimum programowego określonego dla
publicznych szkół podstawowych przez ministra właściwego do spraw edukacji;
b. zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania
powierzonych stanowisk;
c. wyposażenia placówki w artykuły sanitarne i odpowiednie pomoce dydaktyczne;
d. współdziałania z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem.
2. Zasady organizacji Szkoły oraz zasady rekrutacji uczniów określa Statut Szkoły.
3. Szkoła zapewnia, że liczebnośd klasy, do której będzie uczęszczał uczeo nie przekroczy
14 uczniów.
§3
1. W ramach opłaty z tytułu czesnego w w/w okresie Szkoła zapewnia:
- naukę w małych zespołach uczniowskich,
- ciekawe zajęcia edukacyjne,
- pomoc nauczycieli w opanowaniu materiału w czasie uzgodnionym z nauczycielem i dyrektorem,
- zajęcia opiekuoczo-wychowawcze w czasie ferii zimowych od godz 7-16 dla uczniów chętnych,
o ile liczba chętnych wyniesie troje i więcej dzieci.
§4
1. Opłata z tytułu czesnego obejmuje wyłącznie zakres usług wprost wskazany w niniejszej
umowie jako odpłatne.
2. Zakres świadczonych przez Szkołę usług w ramach czesnego nie obejmuje:
- wyprawki szkolnej,
- wycieczek szkolnych - kilkudniowych, obozów,
- posiłków.
3. Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez Szkołę lub proponowane przez rodziców mogą byd
świadczone na mocy odrębnej umowy Rodziców ze Szkołą lub podmiotem realizującym
zajęcia za zgodą Szkoły.

§5
1. W ramach niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się do:
a. terminowej zapłaty czesnego i innych opłat należnych Szkole;
b. zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia prowadzone przez Szkołę;
c. zapewnienia Uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęd celem
wypełniania obowiązku szkolnego;
d. współdziałania ze Szkołą w zakresie edukacyjnym i wychowawczym;
e. powiadamiania Szkoły o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania i/lub numerów
telefonów kontaktowych, jeśli zmiana taka nastąpiła w trakcie obowiązywania Umowy;
f. przestrzegania Statutu, w tym w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Rodziców oraz
innych obowiązujących regulacji wewnętrznych.
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2. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz SZKOŁY
opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, płatnej w ciągu 7 dni, licząc od dnia decyzji pozytywnej
wydanej przez Dyrektora Szkoły (nie dotyczy przyjęd w trakcie roku szkolnego).
3. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy Ucznia.
4. Czesne wynosi za każdy miesiąc 250 zł.
Czesne nie obejmuje miesięcy wakacji letnich – lipca i sierpnia. Odpowiedzialnośd rodziców
niniejszej umowy za czesne jest solidarna.
5. Czesne nie ulega zmniejszeniu za okres nieobecności ucznia w szkole. Szkoła nie jest
zobowiązana do ponownego przeprowadzania zajęd, na których uczeo był nieobecny.
6. Czesne Rodzice wpłacają na wyznaczone konto do 15 dnia każdego miesiąca.
7. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez RODZICÓW, nie
przysługuje zwrot wpłaconej opłaty wpisowej.
8. Wysokośd czesnego w Szkole w trakcie roku szkolnego i etapu nie będzie podwyższana.
9. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

Numer konta do wpłat: 40 1600 1462 1877 3970 0000 0004
§6
1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje dany etap
edukacyjny, w którym dzieci rozpoczynają szkołę. Etapy edukacyjne:
I etap – klasy 1-3
II etap – klasy 4-6
III etap – klasy 7-8
2. Umowa może byd rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których zalicza się:
a. zaleganie Rodziców z zapłatą czesnego za nie mniej niż 2 miesiące;
b. naruszenie przez ucznia zasad współżycia społecznego, agresywne zachowanie Ucznia,
negatywny wpływ Ucznia na inne dzieci, brak postępów w nauce, utrudnianie przez
Ucznia pracy nauczycielom;
c. brak możliwości kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami lub brak współpracy z ich strony
w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z Uczniem;
d. nieprzestrzeganie przez Rodziców, Opiekunów lub Ucznia Statutu lub innych aktów
wewnętrznych;
e. podwyższenie czesnego przez Szkołę;
f. przyczyny niezależne od Szkoły;
g. nieprawdziwe dane podane przez rodzica dot. problemów z zachowaniem lub zdrowiem dziecka.
§7
1. Skreślenie z listy Uczniów Szkoły następuje z dniem rozwiązania umowy.
2. Skreślenie Ucznia z listy uczniów Szkoły może nastąpid w przypadkach wskazanych
w niniejszej umowie oraz w Statucie Szkoły.
§8
Szkoła jest uprawniona do zmiany statutu Szkoły w trakcie trwania niniejszej umowy.
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§9
1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Szkoły przez Ucznia, które
uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie.
2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone Uczniowi, jeżeli nie uchybiła obowiązkowi
nadzoru nad Uczniem.
3. Rodzice są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez Ucznia.
4. W sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą szkole, że dziecko wymaga specjalistycznej terapii, ponoszą
odpowiedzialnośd finansową za zajęcia dodatkowe, wykraczające poza dotację przypadającą na
ucznia.
§10
1.Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z niniejszą umową wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres Szkoły do doręczeo:
Społeczna Szkoła Podstawowa RTO „Szkoła” w Raciborzu
ul Wojska Polskiego 8
47-400 Racibórz
Adres Rodziców do doręczeo:…………………………………………………………………………….

2. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem Szkoły i akceptują wszystkie jego zapisy,
w szczególności w zakresie wnoszenia opłat, praw i obowiązków Ucznia.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Szkoła:

Rodzice:

* Proszę przeczytad, parafowad każdą stronę, podpisad, oddad 1 egz. Szkole, jeden zostawid dla
siebie.
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