Umowa o nauczanie i kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Verne’a w Kielcach

Zawarta w dniu………………………………….2018 roku w Kielcach pomiędzy:
EDUKACJA KRAM sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Peryferyjna 17, 25-562 Kielce, REGON: 362943882,
NIP 9591966494, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580790, zwaną dalej „Spółką”, będącą osobą
prowadzącą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. nr 59 z dnia
11 stycznia 2017 roku) dla Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach.
reprezentowaną przez
dr Agnieszką Zaremba – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusz Verne’a zwanego dalej „Szkołą”
a
1) …………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………...
rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka
……………..…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/

/nr PESEL dziecka/

zwanego dalej „Uczniem”
…………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko matki/

legitymująca się dowodem osobistym: seria………………………......numer………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………;
/nr PESEL/

…………………………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko ojca/

legitymujący się dowodem osobistym: seria………………………......numer………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
/nr PESEL/

zwanymi dalej „Rodzicami”.
Szkoła oraz Rodzice, zwani dalej „Stronami”, zgodnie oświadczają , że zawierają umowę o następującej treści:
§1
Spółka oświadcza, że:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów
ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. nr 59 z dnia 11 stycznia 2017 roku), wpisaną do
ewidencji szkół niepublicznych Decyzją nr 16 z dnia 12 lipca 2016 r. do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych przez Prezydenta Miasta Kielce.
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2. Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne’a w Kielcach posiada uprawnienia szkoły publicznej
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. nr 59 z dnia 11
stycznia 2017 roku), Decyzją nr 53/16 z dnia 12 września 2016 r. Prezydenta Miasta Kielce.
3. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Verne’a
w Kielcach określa Statut (dalej zwany „Statutem”).
§2
Rodzice oświadczają, że:
1. Przysługuje im władza rodzicielska wobec/są prawnymi opiekunami Ucznia i są uprawnieni do zawarcia
niniejszej umowy.
2. Zaznajomili się ze Statutem Szkoły i akceptują jego zapisy.
3. Wyrażają zgodę na doręczanie im wszelkich zawiadomień, oświadczeń Szkoły dokonywanych w związku
z niniejszą umową i realizacją programu nauczania drogą mailową na adres wskazany w Kwestionariuszu
osobowym Ucznia.
4. Po uzyskaniu dostępu będą korzystali z dziennika elektronicznego w celu monitorowania ocen Ucznia oraz
zapoznawania się z dodatkowymi informacjami.
§3
Na mocy niniejszej umowy Rodzice zlecają, a Szkoła przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz Ucznia usług
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Verne’a, począwszy
od roku szkolnego 2018/2019.
§4
Szkoła zobowiązuje się do:
1. nauczania w ramach obowiązującej podstawy programowej i w czasie wynikającym z tych podstaw,
2. prowadzenia zajęć przez osoby posiadające wszystkie wymagane uprawnienia i wykształcenie,
3. klasyfikowania uczniów zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra właściwego do spraw oświaty,
4. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych,
5. zapewnienia bezpiecznych warunków lokalowych i właściwego wyposażenia Szkoły w pomoce i materiały
dydaktyczne konieczne dla przebiegu cyklu kształcenia,
6. informowania Rodziców o wszelkich zmianach (w tym wysokości czesnego) do 15 czerwca poprzedniego
roku szkolnego.
7. realizacji zajęć wynikających z podstawy programowej w godzinach funkcjonowania Szkoły.
§5
Płatne zajęcia dodatkowe reguluje odrębna umowa.
§6
Rodzice zobowiązują się:
1. zapewnić punktualne, bezpieczne i regularne uczęszczanie Ucznia na zajęcia szkolne oraz jego powrót do
domu.
2. zapewnić warunki realizacji przedmiotu umowy tj. zakup podręczników i materiałów, których nie zakupuje
Szkoła.
3. przekazywać wychowawcy klasy i odpowiednim organom Szkoły pełną informację na temat Ucznia, jego
stanu zdrowia oraz zdarzeń i okoliczności, które mogą mieć wpływ na edukację bądź zachowanie Ucznia.
4. współdziałać ze Szkołą w procesie edukacji.
5. zapewnić Uczniowi możliwość uczestniczenia w wyjazdach i wyjściach edukacyjnych przewidzianych
w harmonogramie Szkoły.
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6. w przypadku udziału Ucznia w zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystania z posiłków w szkole, regulować
płatności i obowiązki na podstawie odrębnych umów i deklaracji.
7. uiścić jednorazową opłatę rekrutacyjną (300,00 zł) oraz czesne miesięczne w wysokości 550,00 zł (słownie
złotych: pięćset pięćdziesiąt) płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca, bez miesięcy wakacyjnych na
rachunek bankowy prowadzony z Bank Credit Agricole S.A.: nazwa rachunku: Zespół Szkół im. Juliusza
Verne, nr konta: 35 1940 1076 3157 1212 0001 0000. Jako tytuł wpłaty proszę podawać imię i nazwisko
dziecka oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy (np.: Jan Nowak, czesne za wrzesień 2017).
8. naprawienia szkody wyrządzonej przez Ucznia.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 września 2018 r. do ukończenia cyklu kształcenia
w Liceum Ogólnokształcącym.
2. Strony mogą rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Szkoła może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powstania zaległości we wpłatach czesnego
za dwa okresy płatności oraz w przypadkach przedstawionych w Statucie Szkoły.
4. Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania
przez Rodziców bądź Ucznia postanowień zawartych w Statucie lub regulaminach wewnętrznych Szkoły,
które uniemożliwiają pracę nauczycielom lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów.
5. Przy ponownym przyjęciu Ucznia do Szkoły obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 50% standardowej
opłaty rekrutacyjnej.

1.
2.
3.
4.

§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
Prawo oświatowe z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. nr 59 z dnia 11 stycznia 2017 roku).
Rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie jego danych kontaktowych oraz wizerunku Ucznia (zdjęcia, film
itp.) na potrzeby działalności Szkoły.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozpatrywał będzie sąd właściwy dla miejsca
prowadzenia siedziby Szkoły.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………………
Agnieszka Zaremba – Dyrektor Szkoły

………………………………………………
podpis Rodzica/Prawnego opiekuna

………………………………………………
podpis Rodzica/Prawnego opiekuna
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