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Umowa o nauczanie i kształcenie 

w Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św.  Jana Pawła II  

w Zakopanem 

 

zawarta w dniu ………………..………. w Zakopanem pomiędzy Katolicką Niepubliczną Szkołą Podstawową  

im. św. Jana Pawła II prowadzoną przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Rodziny  

w Zakopanem z siedzibą przy ul. Kościeliskiej 47 A, 34-500 Zakopane reprezentowaną przez 

Dyrektora s. mgr Alicję Antosik zwaną w dalszej treści umowy „Szkołą” a Państwem 

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

 

Rodzicami/Opiekunami prawnymi* …………………………………………………………………………….…………… 

zwanego dalej „Uczniem” 

zamieszkałymi …………………………………………………………………………..…………………………………………. 

Imiona i nazwiska Rodziców /opiekunów prawnych ………………………………………………………… 

legitymujących się dowodem osobistym:  

seria ……………………………………………………. numer ……………………………...……..…….…… /dokument matki/, 

 

seria ……………………………………………………………. numer …………………………………………… /dokument ojca/, 

 

PESEL  Matki  ………………………………….………………... , PESEL  Ojca  …………………..………………………… ,  

zwanymi dalej „Rodzicami”/”Opiekunami prawnymi” 

Szkoła oraz Rodzice/ Opiekuni Prawni zwani dalej „Stronami”, zgodnie oświadczają, że zawierają 

Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem jest szkołą 

niepubliczną  w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Oświatowe wpisaną do ewidencji szkół 

niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Zakopane.   

2. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

im. św. Jana Pawła II w Zakopanem określa jej Statut, dalej zwany „Statutem”. 

 

§ 2 

1. Rodzice oświadczają, że: 

a) przysługuje im władza rodzicielska/są prawnymi opiekunami*  

ucznia/uczennicy  ……………………………………………………………………..………………….…….i są uprawnieni 

do zawarcia niniejszej umowy, 
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b) przekazali Szkole rzetelną informację na temat stanu zdrowia ucznia oraz wszelkich zdarzeń  

i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie. 

 

§ 3 

1. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa  im. św.  Jana Pawła II w Zakopanem jest szkołą 

niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka w szkole jest odpłatna. 

2. Cykl nauczania obejmuje 8 lat. Rok szkolny zgodnie z ustawą o systemie oświaty rozpoczyna się  

z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku. 

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pełna akceptacja przez Rodziców 

katolickiego charakteru szkoły z jej dydaktyczno-wychowawczym programem. 

4. Wychowanie w szkole odbywa się w duchu nauki i wiary Kościoła Katolickiego. Rodzice zobowiązują 

się nie utrudniać dzieciom  praktyk religijnych podejmowanych w ramach wychowania w szkole,  

a także na miarę możliwości sami czynnie włączają się we wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwijające i 

pogłębiające życie religijne swoich dzieci. 

 

§ 4 

1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Ucznia usług edukacyjnych oraz innych opisanych  

w niniejszej umowie z uwzględnieniem tzw. minimum programowego określonego dla publicznych 

szkół podstawowych przez Ministra właściwego do spraw edukacji. 

2. W ramach opłaty z tytułu czesnego Szkoła zapewnia: 

a) dodatkowo 3 godziny języka angielskiego tygodniowo dla każdej klasy na pierwszym etapie 

edukacyjnym; 

b) dodatkowo 2 godziny języka angielskiego tygodniowo dla każdej klasy na drugim etapie edukacyjnym; 

c) drugi dodatkowy język nowożytny  (niemiecki) od klasy IV do klasy VI; 

d) drugi język obcy obowiązkowy od klasy VII, 

e) wybrane koła zainteresowań - zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne i teatralne; 

f) opiekę pielęgniarską; 

g) zajęcia logopedyczne; 

h) pomoc pedagoga; 

3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad uczniem. 

 

§ 5 

1. Zakres świadczonych przez Szkołę usług w ramach czesnego nie obejmuje zajęć  dodatkowych, nie 

objętych szkolnym planem nauczania, w szczególności:  

a) wyjazdów na „zieloną szkołę” i zimowiska, 

b) wycieczek szkolnych, 

c) wyjść do teatru i kina, 
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d) wstępów na lodowisko, 

e) karnetów na narty, 

f) karnetów na basen, 

g) udziału w imprezach kulturalnych, 

2. Pozostałe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez Szkołę lub proponowane przez Rodziców mogą być 

świadczone na mocy odrębnej umowy Rodziców ze Szkołą lub podmiotem realizującym zajęcia za 

zgodą Szkoły. 

 

§ 6 

1. Na mocy niniejszej umowy Rodzice zlecają, a Szkoła przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz Ucznia 

usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Katolickiej Niepublicznej Szkole  Podstawowej 

im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, począwszy od roku szkolnego 2019/2020 . 

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

dbałością o dobro Ucznia. 

§ 7 

W ramach niniejszej umowy Rodzice 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 przygotowywanie się do zajęć celem wypełniania 

obowiązku szkolnego. 

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

4. Przestrzegania zapisów  Statutu Szkoły, Programu wychowawczo – profilaktycznego oraz innych 

dokumentów szkolnych. 

5. Respektowania Decyzji Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej  w zakresie: 

a) doboru nauczycieli, 

b) przydziału uczniów do klas, 

c) doboru programów nauczania i podręczników, 

d) planu zajęć i metod nauczania, 

6. Zapewnienia dziecku stroju szkolnego i troski o to, by dziecko  do szkoły uczęszczało w stroju 

zgodnie z „wizerunkiem ucznia” przyjętym przez szkołę. 

 

§ 8 

1. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły jednorazowej opłaty stałej (tzw. wpisowego)  

w wysokości: 

a) przy pierwszym dziecku 500 zł. (słownie: pięćset zł.), płatnej w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy, 
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b) przy drugim dziecku 300 zł. (słownie: trzysta  zł.), płatnej w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy, 

c) przy trzecim  dziecku 200 zł. (słownie: dwieście  zł.), płatnej w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy, 

2. Opłata wpisowa obejmuje zryczałtowane koszty przygotowania stanowiska pracy Ucznia. 

3. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, niezależnie od przyczyn rozwiązania niniejszej umowy. 

 

§ 9 

1. Strony przyjmują, że  rok szkolny trwa od 1 września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego, 

zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze  zm.). 

2. Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły za usługi edukacyjne opisane w § 4 czesnego 

w wysokości  420,00  zł. miesięcznie, /trzysta sześćdziesiąt  zł./;  także za miesiące wakacyjne. 

3. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do Szkoły:  

a) za drugie  dziecko 340,00  zł. miesięcznie, /dwieście osiemdziesiąt  zł./;  także za miesiące 

wakacyjne, 

b) za trzecie  dziecko 240,00  zł. miesięcznie, /sto osiemdziesiąt  zł./;  także za miesiące wakacyjne, 

c) czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat czesnego. 

4. Czesne płatne jest z góry za każdy miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca, przez cały 

okres trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności Ucznia w Szkole. 

5. Czesne i inne opłaty należne Szkole należy wpłacać na konto bankowe Szkoły. 

6. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie karnych odsetek w wysokości ustawowej. 

 

§ 10 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości czesnego o 10%, ale nie częściej niż 

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 na dwa miesiące przed dniem,  

od którego ma obowiązywać nowa wysokość czesnego. 

 

§ 11 

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony jednego roku szkolnego. Za rok szkolny strony 

uznają okres pomiędzy 1 września jednego roku, a 31 sierpnia roku następnego. 

2. Umowa niniejsza ulega automatycznemu przedłużeniu na następny rok szkolny, jeśli Rodzice 

nie wypowiedzą jej najpóźniej do dnia 30 czerwca roku szkolnego obowiązywania umowy. 
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§ 12 

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

przy czym kosztem tego ubezpieczenia obciąża Rodziców. 

2. Rodzice w każdym roku szkolnym w terminie określonym przez Szkołę zobowiązani są do wpłaty  

w sekretariacie Szkoły kwoty wynikającej ze stawek ubezpieczenia na dany rok szkolny. 

 

§ 13 

1. Rodzice/Opiekunowie*  wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i Ucznia przez 

Szkołę i organ prowadzący, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

2. Rodzice/Opiekunowie* zobowiązują się do niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie adresu 

miejsca zamieszkania i zameldowania, jak również przekazywania aktualnych numerów telefonów 

kontaktowych i adresów e-mail w celu umożliwienia sprawnego i szybkiego kontaktu Szkoły z 

Rodzicami/Opiekunami*. 

3. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną jej część. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Statutu Szkoły 

oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§14 

1. Rodzice oświadczają, że zapoznali się ze Statutem Szkoły i akceptują wszystkie jego zapisy,  

w szczególności w zakresie wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, 

wnoszenia opłat, praw i obowiązków ucznia. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Szkoła 

- Rodzice. 

 

  Dyrektor  

Katolickiej Niepublicznej  Szkoły Podstawowej  

Rodzice/ Opiekunowie Prawni                                                 im. Jana Pawła II w Zakopanem 

 

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

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki: 

1. Deklaracja 

2.Oświadczenie 

3. Zgoda rodziców na udostępnienie danych wrażliwych dziecka. 


