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UMOWA O SZKOLNE NAUCZANIE DZIECKA 
 

zawarta w dniu .......................... w Poznaniu, pomiędzy: 

Dwujęzyczną Polsko - Angielską Prywatną Szkołą Podstawową przy ul. Piwnej 1, w imieniu której 

działa Dyrektor Szkoły – Pan Andrzej Ryfa, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, bądź „Szkołą”,  

a Rodzicami ucznia  

 

 

..........................................................................................     PESEL …………………………………... 

              (Imię i nazwisko ucznia) 

 

urodzonego dnia ……................................ w ..................................... 

 

1.  ........................................................................zam. ............................................................................ 

           

 PESEL ........................................... 

 

2.  .........................................................................zam. ............................................................................. 

            

PESEL ........................................... 

zwanych dalej w umowie „Zleceniodawcami”. 

§ 1 

Zleceniodawcy powierzają Zleceniobiorcy nauczanie wyżej wymienionego swego dziecka,  

a Zleceniobiorca zobowiązuje się je nauczać w klasie ......................... prowadzonej Szkoły Podstawowej 

w roku szkolnym 2016/2017 odpłatnie wg aktualnego programu kształcenia polskojęzycznego 

ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz wg programu kształcenia anglojęzycznego 

przyjętego przez Zleceniobiorcę na podstawie jej Statutu. 

 

§ 2 

1. Zleceniodawcy zobowiązują się dokonywać na rzecz Zleceniobiorcy wpłaty tytułem czesnego co 

miesiąc kwotę ………. zł płatną z góry do dnia 10-go każdego miesiąca przez okres 12 miesięcy, 

tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. 

2. Zleceniodawcy zobowiązują się do dokonywania innych opłat: 

a. jeśli dziecko korzysta z posiłków w Szkole, 

b. jeśli dziecko korzysta  z autobusu szkolnego, 

z góry, w terminie do 10. każdego miesiąca, przez okres 10 miesięcy (za wyjątkiem 

miesięcy lipiec-sierpień). Wysokość ww. opłat będzie podawana każdorazowo, 

na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy opłata, przez Szkołę w  

e-dzienniku 

3. Ponadto  Zleceniodawcy zobowiązują się do dokonywania następujących opłat: 

a. z tytułu udziału dziecka w zajęciach dodatkowych, tj. Malta Ski - za każde kolejne  

10 lekcji, 

b. z tytułu udziału dziecka w zajęciach na basenie za każdy semestr, 

w terminach wskazanych przez Szkołę lub przez wychowawcę w e-dzienniku  

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwot, o których mowa powyżej, Zleceniobiorca naliczać będzie 

odsetki ustawowe. 

5. Wpłat należności określonych w ust. 1, 2 i 3 powyżej Zleceniodawcy zobowiązują się dokonywać 

w sekretariacie Szkoły za pokwitowaniem albo na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 

III Oddział w Poznaniu nr 10 1090 1359 0000 0000 3501 9031. 

6. Za dzień zapłaty w przypadku przelewu strony ustalają dzień wpływu na rachunek bankowy Szkoły. 
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§ 3 

1. Strony zgodnie ustalają, że wysokość kwot określonych w § 2 ust. 2 i 3  może ulec zmianie 

w ciągu roku szkolnego w razie rzeczywistego wzrostu kosztów w/w usług.    

2. O wszelkich zmianach, o których mowa powyżej, Zleceniodawcy zostaną poinformowani 

poprzez odpowiedni wpis w e-dzienniku. 

3. W przypadku niezaakceptowania przez Zleceniodawców nowych kwot, o których mowa w § 2 

ust. 2 i 3, są oni uprawnieni do wypowiedzenia umowy w tym zakresie, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 i 3. W takim przypadku Zleceniodawcy 

są zobowiązani do dokonywania stosownych opłat do dnia zmiany ich wysokości. 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na okres roku szkolnego, to jest od dnia 01 września 2016 r. do dnia 

31 sierpnia 2017 r.. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, 

iż wypowiedzenie może nastąpić tylko z ważnych powodów. Powody te muszą zostać wskazane 

w pisemnym wypowiedzeniu złożonym Szkole.  

3. Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy tylko w zakresie wszystkich, bądź niektórych opłat, 

o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. W tym wypadku powód wypowiedzenia nie ma znaczenia. 

4. Zaleganie przez Zleceniodawców z zapłatą czesnego za więcej niż 2 pełne okresy płatności 

stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

5. W przypadku wypowiedzenia przez Zleceniodawcę umowy bez ważnych powodów przed 

upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy w dniu 

rozwiązania umowy tytułem odszkodowania kwotę stanowiącą równowartość należności, jaką 

Zleceniobiorca otrzymałby, gdyby umowa nie została rozwiązana. 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż Zleceniobiorcy w terminie do 15 września 2016 roku otrzymają login i hasło 

do e-dziennika. Zleceniodawcy zobowiązani są do niezwłocznej zmiany hasła na wybrane przez 

siebie. 

2. E-dziennik stanowi platformę informacyjną, na której Zleceniodawcy mogą uzyskać aktualne 

oceny dziecka, sprawdzić jego frekwencję na zajęciach i zapoznać się z uwagami, czy innymi 

informacjami przekazywanymi przez Zleceniobiorcę bądź nauczycieli. 

3. Wszelkie informacje wprowadzone przez Zleceniobiorcę do e-dziennika, uważa się z tą chwilą 

za przekazane Zleceniodawcom. 

4. Zleceniodawcy zobowiązania są do regularnego zapoznawania się z treścią e-dziennika. 

§ 6 

Zleceniodawcy przyjmują odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ich dziecko  ucznia 

w mieniu Szkoły. 

§ 7 

Rodzice mogą tworzyć Klasowe Rady Rodziców, których zakres działalności określa Statut szkoły. 

§ 8 

Rodzice zobowiązują się do współdziałania ze szkołą w realizacji postanowień Regulaminu Szkolnego, 

który stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 10 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

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

 

 

ZLECENIODAWCY        ZLECENIOBIORCA 

 

 

....................................         .................................... 


