
 

Umowa o kształcenie
w Liceum Ogólnokształcącym Dialogu Kultur Etz Chaim

Zawarta w dniu ……………………. we Wrocławiu pomiędzy; Fundacją Dialogu Kultur 

Etz Chaim z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 57, wpisanym do rejestru  KRS pod 

nr  0000405697 NIP 8992732867 REGON 021800135 w imieniu  którego działa  Helena 

Kosztyło-Kobiec  jako  Prezes  Fundacji  –  organ  prowadzący  Liceum  Ogólnokształcące 

Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu, zwane dalej Szkołą

oraz

Państwem ……………………………………………………………………………………..

rodzicami/opiekunami prawnymi* dziecka………………………………………………….

PESEL …………………………………….

zwanego dalej Uczniem,

zamieszkałymi ………………………………………………………………………………

legitymującymi się dowodem osobistym; 

seria ….....nr……………… PESEL ………………………………………………………….

seria ….... nr ………………PESEL ………………………………………………………….

zwanymi dalej Rodzicami.

Szkoła oraz Rodzice, zwani dalej Stronami, zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o 

następującej treści;

§ 1

Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim oświadcza, że;

1. Jest organem prowadzącym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 996 ze zm.). dla Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim 

oraz Liceum Ogólnokształcącego Dialogu Kultur Etz Chaim.

2. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania określa Statut Szkoły.

§ 2
1. Rodzice/ opiekunowie* oświadczają, że;

a)  przysługuje  im  władza  rodzicielska  wobec/  są  prawnymi  opiekunami*  ucznia 

…………………………………………..…...i są uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy,

b) zapoznali się z treścią statutu.
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2.  Rodzice/opiekunowie*  zapewniają,  że  przekazali  Szkole  rzetelną  informację  na  temat  stanu 

zdrowia Ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie.

§ 3
1.  Na  mocy  niniejszej  umowy  Rodzice/  opiekunowie*  zlecają  a  Szkoła  przyjmuje  zlecenie 

świadczenia  na  rzecz  Ucznia  usług  dydaktyczno-wychowawczych  i  opiekuńczych  w  Liceum 

Ogólnokształcącym  Dialogu  Kultur  Etz  Chaim  we  Wrocławiu,  począwszy  od  dnia 

………………………...

2. Szkoła zobowiązana jest do wykonywania niniejszej Umowy z należytą starannością i najwyższą 

dbałością o dobro Ucznia.

§ 4
W ramach niniejszej umowy Rodzice/opiekunowie* zobowiązują się do;

1.  Przestrzegania  warunków niniejszej  umowy,  w szczególności  terminowej  zapłaty  czesnego i 

innych opłat należnych Szkole.

2.  Zapewnienia  regularnego  uczęszczania  Ucznia  na  zajęcia  prowadzone  przez  Szkołę  i 

zapewnienia Uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, celem wypełnienia 

obowiązku szkolnego.

3. Ścisłej współpracy ze Szkołą przez cały czas trwania niniejszej umowy.

4. Przestrzegania Statutu w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Rodziców/ opiekunów*.

§ 5
1.  Niniejsza  umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony,  od  dnia  jej  zawarcia 

…………………………………  do dnia  31  sierpnia  roku  ……………………tj.  do  końca  roku 

szkolnego w którym następuje ukończenie przez ucznia cyklu kształcenia w klasie czwartej.

2.  Na potrzeby niniejszej  umowy Strony przyjmują,  że każdy rok szkolny trwa od 1 września 

każdego roku do 31 sierpnia roku następnego, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 14    grudnia 2016r.  

Prawo oświatowe  (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 996 ze zm.).

§ 6
1.  Niniejsza  umowa  może  być  rozwiązana  przez  Rodziców/opiekunów*  z  zachowaniem 

3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w przypadku 

wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku szkolnego niniejsza 

umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.
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2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Szkołę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia,  ze skutkiem na koniec miesiąca wyłącznie z powodu spowodowanej przez siłę 

wyższą  niemożności  wykonywania  usług  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy,  z 

zastrzeżeniem ust.  3.  Przez siłę  wyższą rozumie się  nie  dające się  przewidzieć i  niezależne od 

Szkoły zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze, niemożliwe do zapobieżenia. Przez siłę wyższą 

rozumie się również akty administracji państwowej i samorządowej oraz zmiany prawa lub zmiany 

jego  interpretacji  uniemożliwiające  wykonanie  umowy  lub  powodujące,  iż  jej  wykonywanie 

połączone  byłoby  z  nadmiernymi  trudnościami  lub  groziłoby  Szkole  rażącą  stratą,  a  także 

likwidacją.

3.  Szkoła  ma  prawo rozwiązać  niniejszą  umowę  bez  zachowania  terminów  wypowiedzenia  w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności;

a)  zalegania  przez  Rodziców/opiekunów*  z  zapłatą  czesnego  przez  okres  co  najmniej  

dwóch miesięcy po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni i 

uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy,

b) rażącego naruszenia przez Rodziców/opiekunów* bądź Ucznia postanowień zawartych  

w  Statucie,  które  w  szczególności  uniemożliwiają  pracę  nauczycielom  lub  stwarzają  

zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów,

c) otrzymania przez Ucznia dwukrotnie oceny nagannej z zachowania,

d) otrzymania przez Ucznia na koniec roku szkolnego oceny nagannej z zachowania.

4.  W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy na skutek jej  wypowiedzenia lub odstąpienia,  z 

dniem wygaśnięcia umowy następuje skreślenie Ucznia z Księgi Uczniów.

§ 7

1.  Za  świadczenie  usług  dydaktyczno  –  wychowawczych  i  opiekuńczych  w  Liceum 

Ogólnokształcącym  Dialogu  Kultur  Etz  Chaim,  Rodzice/opiekunowie*  zobowiązują  się  płacić 

Fundacji  czesne,  którego  wysokość  ustalana  jest  przez  Zarząd  Fundacji.  Na  dzień  zawarcia 

niniejszej umowy  czesne wynosi 700zł (słownie; siedemset złotych) miesięcznie płatne przez 12 

miesięcy lub 840zł (słownie; osiemset czterdzieści złotych) miesięcznie płatne przez 10 miesięcy. 

2. W związku z faktem, że Uczeń jest kolejnym dzieckiem Rodziców/opiekunów* uczęszczającym 

do Szkół Fundacji Rodzice/opiekunowie* maja prawo do zniżki w zapłacie czesnego w wysokości 

ustalonej przez Zarząd Fundacji.
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3.  Rodzice/opiekunowie*  są  obowiązani  uiszczać  czesne  z  góry  do  10  dnia  każdego  miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest należne, przez cały okres trwania umowy, niezależnie 

od ewentualnej nieobecności Ucznia.

4.  W razie  zawarcia  niniejszej  umowy  w  trakcie  trwania  roku  szkolnego  i  w  trakcie  trwania 

miesiąca,  czesne  określone  w  ust.  1  za  miesiąc  w  którym  zawarto  umowę,  pomniejsza  się 

proporcjonalnie  do  liczby  minionych  dni  miesiąca  i  płatne  jest  w  terminie  do  7  dni  od  daty 

podpisania umowy razem z czesnym należnym za miesiąc następny.

5. Za przyjęcie Ucznia Rodzice/opiekunowie* zobowiązani są w terminie 14 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy wpłacić na rzecz Fundacji  jednorazową opłatę  – wpisowe,  którego wysokość 

stanowi kwotę równą 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – bez zniżki.

6.  Czesne  i  inne  opłaty  należne  Fundacji  Dialogu  Kultur  Etz  Chaim  lub  Liceum 

Ogólnokształcącemu Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu, ul. Żelazna 57 należy wpłacać na 

konto bankowe Fundacji  w Banku BGŻ  nr 51 2030 0045 1110 0000 0228 0530 

7.  Za  datę  zapłaty  w formie  bezgotówkowej  uważa  się  moment  uznania  rachunku  bankowego 

Fundacji.

8. W razie opóźnienia w zapłacie czesnego Fundacji służy prawo naliczania odsetek ustawowych.

§ 8

1.  W trakcie  obowiązywania niniejszej umowy wysokość czesnego może ulec zmianie.  Zmiana 

nastąpić może jeden raz w roku szkolnym.

2.  Zmiana  wysokości  czesnego  w  trakcie  obowiązywania  niniejszej  umowy  nie  wymaga 

podpisywania aneksu do umowy.

3. O zmianie wysokości czesnego Szkoła poinformuje Rodziców/opiekunów* na 3 miesiące przed 

dniem, od którego ma obowiązywać nowa wysokość czesnego poprzez dziennik elektroniczny.

4. W przypadku zmiany wysokości czesnego w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o 

zmianie wysokości czesnego, Rodzice/opiekunowie* maja prawo odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Oświadczenie o odstąpieniu Rodzice/opiekunowie* składają na piśmie. Odstąpienie ma skutek 

od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu w sekretariacie Szkoły.

6. Na skutek odstąpienia od niniejszej umowy z dniem złożenia Szkole oświadczenia o odstąpieniu 

wygasają wzajemne zobowiązania stron określone niniejsza umową.

4



§9

1.  Szkoła ubezpiecza Ucznia w zakresie  następstw nieszczęśliwych wypadków w każdym roku 

szkolnym, przy czym koszt tego ubezpieczenia obciąża Rodziców/opiekunów*

2.  Rodzice  w każdym roku szkolnym zobowiązani  są  do wpłaty  kwoty wynikającej  ze stawek 

ubezpieczyciela na dany rok szkolny.

§10

1. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z niniejszą umową wymagają dla swojej 

ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie 

będącej adresatem listem poleconym na adres Strony podany w umowie, a w przypadku Szkoły 

dodatkowo w sekretariacie Szkoły przy ul. Żelaznej 57, 53-429 Wrocław.

2. Adres do doręczeń:

a) dla Szkoły: ul. Żelazna 57, 53-429 Wrocław.

b) dla Rodziców/opiekunów*…………………………………………………………………

3. Rodzice/opiekunowie* wyrażają zgodę na doręczenie im wszelkich zawiadomień i oświadczeń 

Szkoły  dokonywanych  w  związku  z  niniejszą  umową  wyłącznie  drogą  mailową  na 

adres…………………………………… lub poprzez dziennik elektroniczny.

4. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, w tym adresu mailowego, każda ze Stron zobowiązana 

jest o fakcie tym poinformować drugą stronę.

§11

1.  Wszystkie  zmiany  postanowień  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  odpowiednie  zastosowanie  mają  przepisy 

Kodeksu Cywilnego.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

………………………… ……………………………

Fundacja  Rodzic

………………………… ……………………………

Szkoła Rodzic

*Niepotrzebne skreślić 5


