Umowa o nauczanie w Prywatnej Szkole Podstawowej w Legnicy w zakresie Szkoły Podstawowej

1.W dniu...........................................w Legnicy, pomiędzy Prywatną Szkołą Podstawową Teresy Jackowskiej
,zwaną dalej „Szkołą”; a
Państwem : ................................................................................................................................................................
zwanymi dalej „rodzicami”, przedstawicielem ustawowym małoletniego .................................. zamieszkałego w
Legnicy ....................................................... zwanym dalej „uczniem” ,została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Szkoła zapewnia uczniowi nauczanie w zakresie minimum programowego określonego dla publicznych
szkół podstawowych przez ministra właściwego do spraw edukacji.
2. Realizując minimum określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu szkoła zapewnia uczniowi ponadto w
ramach 8-letniego cyklu nauczania :
a)obowiązkowe nauczanie dwóch języków obcych :
*
w klasach I-III w wymiarze łącznym po trzy godziny tygodniowo każdego języka obcego,
 -w klasach IV-VIII w wymiarze łącznym po trzy godziny tygodniowo każdego języka obcego,
 -trzeci język (rosyjski )uzupełniająco w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasach IV – VIII.
 w klasie VII i VIII w ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa strzelanie pneumatyczne i kulowe
c)treningi pamięci i map myśli ( warsztaty),odrabianie lekcji w szkole
d)zajęcia sportowe w tym wyjazdy na konkursy, turnieje sportowe i in.; półkolonie zimowe i letnie
e)opiekę pielęgniarki
§2
1.Czesne obejmuje odpłatność za usługi dodatkowe opisane w paragrafie 1 pkt 2 w ppktach a-e.
2.Nadto czesne obejmuje :
 ochronę Szkoły i uczniów na terenie szkolnym w czasie zajęć,
 pokrycie kosztów związanych z wyjściami do ośrodków kultury.
3. Czesne nie obejmuje:
- kosztów obiadów,
- wycieczek szkolnych kilkudniowych,
- wycieczek zagranicznych,
- wymiany ubioru szkolnego,
- zajęć proponowanych przez rodziców spoza katalogu oferowanego przez Szkołę-podlegają one
włączeniu do oferty proponowanej przez Szkołę po zaakceptowaniu zajęć przez organy Szkoły i
odrębnym uiszczeniu za nie należności przez rodziców- chyba że rodzice wspólnie ze Szkołą ustalą
które z zajęć proponowanych przez Szkołę zastąpić zajęciami proponowanymi przez rodziców.
§3
1.Szkoła zapewnia liczebność klas maksymalnie do 16 uczniów.
§ 4
1.Za ofertę określoną w paragrafach 1-3 Szkoła pobiera od każdego ucznia , jednorazową opłatę wpisową w
wysokości 200 zł,uiszczaną w dniu podpisania umowy
2.Opłata wpisowa obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy ucznia
- opłatę inwestycyjną przeznaczoną na rozwój szkoły
- rozmowę kwalifikacyjną.
§5
1. Za ofertę określona w paragrafach 1 i 3 niniejszej umowy Szkoła pobiera czesne w wysokości 320 zł miesięcznie od
każdego ucznia w tym w okresie wakacji letnich-czesne może podlegać waloryzacji w formie pisemnego aneksu.
2. Czesne jest płatne z góry , w dwunastu równych ratach miesięcznych w tym także w okresie wakacji , począwszy od
miesiąca września 20.…r., do dnia ósmego każdego miesiąca, przelewem na konto Szkoły lub przekazem
pocztowym. Nr konta : 12 2530 0008 2043 1007 3841 0001
3. W przypadku rozpoczęcia nauki przez ucznia po rozpoczęciu roku szkolnego ,czesne ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu w zakresie ilości rat miesięcznych.

4. Rodzice uczniów klas VIII opłacają czesne na zasadach określonych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu, z tą zmianą iż
czesne to jest płatne w dziesięciu równych ratach.
5. Czesne może ulegać proporcjonalnemu zwiększeniu w każdym następnym roku szkolnym, nie więcej niż o 10%
czesnego z poprzedniego roku nauki ucznia w Szkole w przypadku wzrostu kosztów utrzymania niezależnych od
stron umowy
Czesne nie ulega obniżeniu w szczególności ze względu na okres wakacyjny, przerwy świąteczne, dni ustawowo
wolne od pracy, „długie weekendy" lub inne przerwy w pracy placówki powodowane przepisami prawa.
6. Opóźnienie w płatności dwóch rat czesnego, lub dwumiesięczne opóźnienie w płatności innych opłat, uprawnia
Szkołę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie wskazanym w oświadczeniu o
rozwiązaniu Umowy.

§6
1. Na teren szkoły nie wolno wnosić narzędzi i przedmiotów niebezpiecznych , środków odurzających, narkotyków i alkoholu
oraz wszelkich przedmiotów ostrych i mogących spowodować okaleczenia..
2.Uczniowie u których zostanie stwierdzone posiadanie takich przedmiotów maja obowiązek stawić się w szkole z rodzicami w
terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły. O ile po takim spotkaniu uczeń nadal będzie wnosił na teren szkoły przedmioty
niebezpieczne to umowa niniejsza zostanie wypowiedziana przez szkołę w trybie natychmiastowym , a uczeń zostanie
skierowany do publicznej szkoły rejonowej celem kontynuowania nauki.
3. Wobec ucznia, który pojawi się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ma zastosowanie
postępowanie określone w pkt 2.

§7
1.Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Szkoły przez ucznia, które uległy zniszczeniu,
zagubieniu lub utracie w inny sposób(w tym kradzieży) .
2.Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez ucznia (uczniów) innemu uczniowi(uczniom),jeżeli nie
uchybiła obowiązkowi nadzoru .
§8
1.Rodzice są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez ucznia w mieniu Szkoły lub w mieniu innego
ucznia(uczniów), jeżeli Szkoła nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.
§ 9.
1.Rodzice wpisując ucznia na listę uczniów podpisują oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
§ 10
1. Rodzice i Szkoła mogą rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia w czasie którego czesne opłacane jest normalnie.
2. Za uzasadnioną przyczynę rozwiązania przez Szkołę umowy o nauczanie uważa się m.in.:
- uporczywe lub rażące naruszanie przez ucznia zasad współżycia społecznego, w tym naganne
zachowanie.
- uporczywe lub rażące naruszanie przez ucznia regulaminu Szkoły,
- dopuszczenie się przez ucznia czynu społecznie niebezpiecznego na szkodę kogokolwiek, w jakimkolwiek
miejscu-również poza Szkołą,
- opóźnienia w płatności czesnego wg zapisów §5 pkt 6
3. Szkoła może rozwiązać umowę z końcem roku szkolnego o ile liczebność oddziału szkolnego spadnie
poniżej 4 uczniów.

§ 11
1.Rodzice stwierdzają, 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, kontroli uczniów w
zakresie przestrzegania obowiązków uczniowskich i norm bezpieczeństwa.
2.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka na potrzeby związane z realizacją
obowiązku szkolnego.
Za Szkołę:
1.Dyrektor

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

Za rodziców:
1. .................................................
2. .................................................

Rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w wycieczkach szkolnych , wyjściach poza teren szkoły związanych z
programem edukacyjnym, turystyką regionalną, historią i przyrodą.
Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronach internetowych szkoły.
………………………………………………………..

…………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Prywatna Szkoła Podstawowa w Legnicy ul.
Hutników 3
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w szkole możliwy emailowo : prywatnaszkola@op.pl
3. Pana/Pani oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 niezbędnym do realizacji procesu edukacji oraz zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych świadczonych
przez szkołę zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem edukacji oraz świadczenia usług edukacyjnych
– art. 6. Ust 1 lit. C RODO;
 niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu edukacji oraz świadczenia usług przedszkolnych –
zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
 promocji placówki w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 pracownicy szkoły
 podmioty współpracujące ze szkołą na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu
świadczenia usług edukacyjnych
 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
 w związku z realizacją procesu edukacji oraz zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przez okres
trwania edukacji lub usługi oraz po ustaniu zgodnie z przepisami sektorowymi,
 w związku z możliwością wystąpienia roszczeń – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających
z realizacji usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres
skończy się później.
 Do czasu wycofania zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przyjęcia do szkoły /
podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości podpisania umowy na świadczenie usług przedszkolnych oraz realizacji procesu edukacji.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi
profilowania.

