Opoczno dnia ..................................

UMOWA
pomiędzy Panem/Panią, zwanym w dalszej części stroną umowy
........................................................................................................................................................
a Zespołem Szkół Prywatnych, zwanym w dalszej części umowy szkołą, reprezentowanym
przez ...............................................................................................................................................
§1
Szkoła zobowiązuje się do kształcenia ucznia zgodnie z ramowymi planami nauczania określonymi
przez MEN.
§2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zarządzeniem MEN .
§3
1. Szkoła na wniosek rodziców organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z dołączonym do wniosku
orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.
2. W celu realizacji nauczania indywidualnego strony wprowadzają na czas określony w orzeczeniu
pakiet nr 9 „nauczanie indywidualne” (zgodnie z załącznikiem do umowy).
§4
1.Wysokość czesnego oraz innych opłat organ prowadzący uzgadnia indywidualnie ze stroną umowy.
2.Strona umowy zobowiązuje się do uiszczania czesnego w uzgodnionej z organem prowadzącym
wysokości w terminie do 15 -go każdego miesiąca w 12 ratach przez cały rok .
3.Od ……………………. strony uzgodniły wysokość czesnego na kwotę ……………zł miesięcznie.
- pakiet nr ………………(zgodnie z załącznikiem do umowy).
4.Czesne może być uiszczane na konto szkoły nr:97 1020 3916 0000 0302 0023 7545.
5. Za pobieranie nauki co miesiąc będzie wystawiana faktura.
6. W pierwszym miesiącu obowiązywania umowy czesne wynosi:
- jeżeli data o której mowa w §4 pkt. 2 jest od 1 –go do 15-go miesiąca wysokość opłaty wynosi 100%
- jeżeli data o której mowa w §4 pkt. 2 jest od 16-go do końca miesiąca wysokość opłat wynosi 50%
7. Umowa może być aneksowana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§5
Kwota określona w § 4 może ulec zwiększeniu w przypadku wzrostu kosztów utrzymania szkoły
spowodowanych:
- resortową podwyżką wynagrodzeń
- wzrostem opłat eksploatacyjnych
§6
Kwota określona w § 4 nie podlega zwiększeniu w danym roku szkolnym w przypadku jednorazowej
wpłaty za cały rok szkolny dokonanej w terminie do 15 –go września danego roku szkolnego.

§7
W przypadku rezygnacji ucznia z kształcenia w szkole wpłacona kwota wpisowego i czesnego nie
podlega zwrotowi.
§8
Nie dotrzymanie terminu wpłaty czesnego określonego w § 4 niniejszej umowy może powodować
naliczenie ustawowych odsetek.
§9
W sytuacji nie uiszczania opłat czesnego przez 3 miesiące uczeń może być skreślony z listy uczniów
szkoły. Niniejsza umowa ulega w tym przypadku rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca, w którym
nastąpiło skreślenie ucznia.
§ 10
Szkoła w ramach czesnego może organizować dodatkowe lekcje z wybranych przedmiotów oraz
zajęcia w grupach zainteresowań zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.
§11
Strona może rozwiązać umowę z końcem roku szkolnego za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.
§12
Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wydania świadectwa ukończenia szkoły, nie później niż z końcem
roku szkolnego, w którym uczeń ukończył szkołę.
§ 13
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§14
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku dyscyplinarnego wydalenia ucznia ze szkoły.
§15
Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
prawne.
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