Umowa o kształcenie dziecka
w Szkole Podstawowej Niepublicznej NR 74 w Warszawie
zawarta w dniu ….............................. w Warszawie pomiędzy:
Szkołą Podstawową Niepubliczną Nr 74 im. Bł. H. Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Smoleńskiego 31, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez M. St. Warszawa pod
numerem 23/SPN/03 [1]
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły- dr Ewę Krężlik, zwanym dalej „szkołą”, oraz
Państwem …………………………………………………………………..………..………………………………..
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka................................................................., zwanego dalej „uczniem”,
zamieszkałymi ....................................................................................................................................................,
legitymującymi się dowodami osobistymi:
seria …………...., numer ….................................,
seria ………….... numer ….................................,
zwanymi dalej „rodzicami”.
Szkoła oraz rodzice, zwani dalej „stronami”, zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. W celu zapewnienia spełnienia obowiązku szkolnego ucznia, na mocy niniejszej umowy rodzice
zlecają, a szkoła przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz ucznia usług dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych w Szkole Podstawowej Niepublicznej Nr 74 w Warszawie w zakresie określonym w
regulaminie, począwszy od roku szkolnego ………………….
2. Nieopisane w regulaminie dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oferowane przez szkołę mogą
być świadczone na mocy odrębnej umowy rodziców ze szkołą.
§2
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia do dnia 31 sierpnia roku
……………….. tj. do końca roku szkolnego, w którym następuje ukończenie przez ucznia cyklu
kształcenia w szkole podstawowej.
2. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują, że każdy rok szkolny trwa od 1 września każdego roku
do 31 sierpnia roku następnego, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§3
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
2. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w
przypadkach wynikających ze Statutu i Zobowiązań Rodziców.
3. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek jej wypowiedzenia lub odstąpienia, z dniem
wygaśnięcia umowy następuje skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr
74 w Warszawie.
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§4
1. Za przyjęcie Ucznia do Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 74 Rodzice zobowiązani są, w terminie
30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, wpłacić na rzecz Szkoły jednorazową opłatę wpisową w
wysokości 1000,00- zł (słownie; jeden tysiąc złotych)
2. Za świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole Podstawowej
Niepublicznej Nr 74 określonych w regulaminie rodzice zobowiązują się płacić szkole czesne, przez
10 miesięcy (IX-VI). Na dzień zawarcia niniejszej umowy czesne wynosi 1150,00 złotych (słownie:
jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) za każdy miesiąc.
3. W związku z faktem, że Uczeń jest drugim/kolejnym dzieckiem Rodziców uczęszczającym do Szkoły
Podstawowej Niepublicznej Nr 74. Rodzice mają prawo do zniżki w zapłacie czesnego (na dzień
zawarcia umowy: dwoje dzieci – 1800,00zł, troje – 2300,00zł ).
4. Rodzice są obowiązani uiszczać czesne za dany miesiąc „z góry”, do 16 dnia tego miesiąca, za który
czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy. Pierwsze czesne rodzice wpłacają do 31
sierpnia, za miesiąc wrzesień roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole.
5. W przypadku rozpoczęcia nauki przez ucznia po rozpoczęciu roku szkolnego czesne ulega
proporcjonalnemu zmniejszeniu w zakresie ilości rat miesięcznych.
6. Inne opłaty niż czesne i wpisowe szkoła pobiera wg zasad określonych w statucie i w regulaminie.
7. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy wysokość czesnego może ulec zmianie. Zmiana nastąpić
może jeden raz w roku szkolnym.
8. Zmiana wysokości czesnego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie wymaga podpisywania
aneksu do umowy.
9. O zmianie wysokości czesnego Szkoła poinformuje Rodziców na miesiąc przez dniem, od którego ma
obowiązywać nowa wysokość czesnego.
10. Czesne i inne opłaty należne szkole należy wpłacać na konto bankowe szkoły:

09 1020 1026 0000 1602 0301 7175
Za datę zapłaty uważa się moment uznania rachunku bankowego szkoły.
11. W razie opóźnienia w zapłacie czesnego i innych opłat szkole służy prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
§5
1. Szkoła ubezpiecza każdego ucznia na swój koszt w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w
każdym roku szkolnym.
§6
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
………………………......................
………………………………
(Dyrektor szkoły )

….................................................... ....
(Rodzice)
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