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UMOWA 

 

zawarta w Krakowie dnia ……………..………. r., pomiędzy: 

 

Samodzielnym Kołem Terenowym nr 37 Społecznego Towarzystwa Oświatowego,  

z siedzibą w Krakowie os. Dywizjonu 303 nr 35, 31-874 Kraków, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń   

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –  Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103374, NIP: ……….., REGON…………, prowadzącym 

Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 w Krakowie, reprezentowanym przez: 

Krzysztofa Kwiatkowskiego – Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Koła 

zwanym w dalszej części Umowy „Kołem” 

 

a 

rodzicami/opiekunami prawnymi* dziecka: 

…………………….………………… zamieszkałą/ym*……….…………..…….………………., 

legitymującą/cym* się dowodem osobistym nr ………………………. 

nr Pesel: ……………………………………………... 

telefon:……………………………….., adres e-mail: ………………………………….. 

oraz  

…………………….………………… zamieszkałą/ym*……….…………..…….………………., 

legitymującą/cym* się dowodem osobistym nr ………………………. 

nr Pesel: ……………………………………………... 

telefon:……………………………….., adres e-mail: ………………………………….. 

 

zwanymi w dalszej części Umowy „Rodzicami”  

dziecka ……………………………….., nr Pesel: …………….………. 

zwanego w dalszej części Umowy „Uczniem”.  

 

Łącznie zwani w dalszej części Umowy „Stronami” 

 

Koło i Rodzice zgodnie oświadczają, iż zawierają Umowę o następującej treści:  

 

§ 1. 

Koło oświadcza, że: 

1. jest terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia o nazwie Społeczne Towarzystwo 

Oświatowe, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2017 poz. 210) 

2. prowadzi niepubliczną Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 STO w Krakowie zwaną w dalszej 

części Umowy „Szkołą” 

3. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową wpisaną do Ewidencji Szkół i Placówek 

Niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.2.39  

4. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej 



 
 

 

*niepotrzebne skreślić 

5. zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Szkoły określa jej Statut, dalej zwany 

„Statutem” 

6. posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej oraz 

dąży do tego, aby w procesie kształcenia i wychowania zapewnić uczniom warunki niezbędne 

dla ich prawidłowego rozwoju.  

  § 2. 

Rodzice oświadczają, że: 

1) przysługuje im władza rodzicielska wobec/są opiekunami prawnymi* Ucznia …………………… i są 

uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy, 

2) zapoznali się z treścią Statutu Szkoły, przyjmując jego postanowienia jako integralną część 

niniejszej Umowy i zobowiązują się do jego przestrzegania, 

3) chcą zaangażować się w życie Szkoły oraz wspierać jej działania, 

4) Pan/Pani …………………………………………………….. przystąpi do Samodzielnego Towarzystwa 

Oświatowego, zgodnie z podpisaną deklaracją członkowską stanowiącą załącznik do Umowy.   

 

§ 3. 

 

1. Na mocy niniejszej Umowy Rodzice zlecają a Koło przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz 

Ucznia usługi kształcenia w Szkole prowadzonej przez Koło. 

2. Kształcenie Ucznia ………………………………………………………. (imię i nazwisko) rozpocznie się od 

dnia 01 września roku 20……., w klasie …… . 

3. Zakres kształcenia określony jest przepisami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, przy czym jego podstawę mogą stanowić ponadto programy autorskie nauczycieli 

zatrudnionych w Szkole. 

4. Koło oświadcza, że Szkoła zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających  

z niniejszej Umowy z należytą starannością oraz dbałością o dobro Ucznia.  

 

§ 4 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia 31 

sierpnia 20… roku, tj. do końca roku szkolnego, w którym nastąpi ukończenie przez Ucznia 

szkoły podstawowej. 

2. Strony zgodnie przyjmują, iż każdy rok szkolny trwa od 1 września każdego roku do 31 

sierpnia roku następnego, zgodnie z art.  94 ustawy – Prawo oświatowe.  

 

§ 5  

W ramach niniejszej Umowy Rodzice Ucznia zobowiązani są do: 

1) zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia szkolne, 

2) zapewnienia Uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

3) zapewnienie aktywnego udziału Ucznia w działaniach Szkoły, opracowywanych corocznie  

w Harmonogramie Wydarzeń, 

4) terminowego wnoszenia opłat określonych w § 6 Umowy. 
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§ 6 

1. Z tytułu wykonywanych usług określonych w niniejszej Umowie Rodzice zobowiązani są do 

zapłaty na rzecz Szkoły: 

a) czesnego na warunkach określonych w ust. 2 

b) kwoty 2 000,00 zł tytułem jednorazowej opłaty rekrutacyjnej, na warunkach 

określonych w ust. 6.  

2. Wysokość czesnego o którym mowa w ust. 1 lit a) wynosi: 

1) w pierwszym roku szkolnym tj. od 1 września …… r. do 31 sierpnia roku następnego: 

………... zł  

2) w kolejnych latach szkolnych: kwota czesnego z poprzedniego roku szkolnego 

podwyższona o 1,5%. 

Zmiana wysokości czesnego o 1,5% będzie obowiązywać od 1 września każdego roku 

szkolnego. Rodzice otrzymają przypomnienie o zmianie wysokości czesnego wraz 

z wyliczeniem dokładnej kwoty czesnego obowiązującego w kolejnym roku szkolnym  

w indywidualnej wiadomości wysłanej za pomocą dziennika elektronicznego bądź za pomocą 

innego narzędzia elektronicznego służącego aktualnie kontaktom z Rodzicami bądź w formie 

wiadomości e-mail. Przypomnienie zostanie wysłane nie później niż dwa tygodnie przed 

zmianą wysokości czesnego. 

3. Czesne płatne będzie z góry, do 10-tego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc nauki Ucznia 

w Szkole, w tym w okresie przerw wakacyjnych, ferii oraz usprawiedliwionych  

 i nieusprawiedliwionych nieobecności Ucznia w Szkole. 

4. Wraz z pierwszym czesnym, tj. do dnia 10 września pobierana jest opłata za ostatni miesiąc 

nauki w wysokości aktualnego czesnego, która podlega rozliczeniu w momencie zakończenia 

przez Ucznia nauki w Szkole. 

5. W ostatnim roku uczęszczania Ucznia do Szkoły czesne płatne jest przez 10 miesięcy  

w wysokości 11/10 czesnego obowiązującego w danym roku szkolnym. 

6. Za przeprowadzenie rekrutacji i przyjęcie Ucznia do Szkoły Rodzice zobowiązani są do zapłaty 

opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,  w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

niniejszej Umowy. 

7. Czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na następujący rachunek bankowy Szkoły: 

ING Bank Śląski SA, nr 661050 1445 1000 0022 3677 0745. 

c) Przy dokonywaniu zapłaty przelewem bankowym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania 

rachunku bankowego Szkoły. 

d) W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego Kołu przysługuje prawo naliczenia odsetek 

ustawowych. 

 

§7. 

 

1. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy wysokość czesnego, o której mowa w § 6 ust. 2  

z uzasadnionych powodów może ulec zmianie, przy czym zmiana ta może nastąpić tylko raz  

w ciągu roku szkolnego. Jako uzasadnione przyczyny należy rozumieć w szczególności: wzrost 

kosztów utrzymania Szkoły, konieczność przeprowadzenia remontów oraz inwestycji 
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wpływających na poprawę jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Szkołę. Zmianę 

wysokości czesnego każdorazowo określa  uchwała Zarządu. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że zmiana wysokości czesnego w trakcie obowiązywania niniejszej 

Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

3. O zmianie wysokości czesnego, o której mowa w ust. 1, Rodzice zostaną powiadomieni  

z trzymiesięcznym wyprzedzeniem w indywidualnej wiadomości wysłanej za pomocą dziennika 

elektronicznego bądź za pomocą innego narzędzia elektronicznego służącego aktualnie 

kontaktom z Rodzicami bądź w formie wiadomości e-mail. 

4. Rodzice niewyrażający zgody na zmianę wysokości czesnego, o której mowa w ust. 1, mogą 

złożyć w formie pisemnej oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem  

w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia o zmianie wysokości czesnego. 

5. Z powodu złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, o którym mowa  

w ust. 4, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia zawiadomienia  

o podwyżce czesnego. 

 

§ 8 

1. Rodzice mogą rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, który rozpoczyna bieg pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym dokonano wypowiedzenia. 

2. Koło uprawnione jest do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia wyłącznie z powodu działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie 

niezależnych od Szkoły zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których nie można było 

przewidzieć, w tym również aktów administracji państwowej i samorządowej oraz zmiany 

prawa lub zmiany jego interpretacji uniemożliwiających wykonanie umowy lub 

powodujących, iż jej wykonywanie połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami lub 

groziłoby Szkole rażącą stratą, a także likwidację Szkoły. 

3. W okresie wypowiedzenia każda ze Stron zobowiązana jest do wykonywania obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy. 

4. Koło ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, 

gdy: 

1)  Rodzice zalegają z zapłatą czesnego za okres co najmniej trzech miesięcy,  

2) Rodzice lub Uczeń rażąco naruszają postanowienia zawarte w Statucie, które  

w szczególności uniemożliwiają pracę nauczycielom lub stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczniów Szkoły, 

3) zachowanie Ucznia uzasadnia jego dyscyplinarne usunięcie ze Szkoły.  

 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje wykreśleniem Dziecka z listy uczniów Szkoły. 

 

§9. 

1. Zawiadomienia oraz oświadczenia dokonywane w ramach niniejszej Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej oraz uznane będą za należycie wykonane, jeśli zostaną doręczone 

Stronie będącej ich adresatem osobiście, listem poleconym na wskazany w ust. 2 adres do 

doręczeń, bądź w wiadomości mailowej wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

z zastrzeżeniem §6 ust. 2 oraz §7 ust. 3. Strony Umowy oświadczają, że do zawiadomień oraz 
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oświadczeń przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej będą używały adresów  e-mail 

wskazanych w ust. 2. 

2. Adresy Stron do doręczeń oraz adresy e-mail:   

1) Koło: 

adres do doręczeń: os. Dywizjonu 303 nr 35, 31-874 Kraków,  

e-mail: …………………………………….. 

2)  Rodzice:  

adres do doręczeń: …………………………………………………………………………….....………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

3.   Każda ze Stron zobowiązuje się do pisemnego poinformowania drugiej Strony o każdej 

zmianie swojego adresu (adresu do doręczeń, adresu e-mail) pod rygorem uznania za 

skuteczne wszelkich doręczeń dotyczących niniejszej umowy, kierowanych na adresy 

wskazane powyżej. 

 

§ 10. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 

2. Zmiana Statutu nie stanowi zmian niniejszej Umowy i nie wymaga sporządzania aneksu,  

o którym mowa w ust. 1.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu  dla każdej ze 

Stron.  

 

 

 

 

…………………………...…….                                                      ……………………………….   …..……………………….. 

 


