STOWARZYSZENIE „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”
w Chorzowie, ul. Stefana Batorego 46, tel. 32-466-214

UMOWA
Zawarta w dniu……………… w Chorzowie pomiędzy:
Stowarzyszeniem „Szkoła Przyszłości” w Chorzowie ul. Stefana Batorego 46,
reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia – Zdzisławę Weryk
oraz Dyrektora Społecznego Gimnazjum Śląskiego mgr Irenę Galilejczyk,
działającego na podstawie udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia
pełnomocnictwa zwanym w dalszej części umowy „Stowarzyszeniem”
a Rodzicami (Opiekunami) ucznia ................................................................................................................
( imię i nazwisko dziecka oraz data i miejsce urodzenia )

................................................................................................................
( drugie imię i nr pesel dziecka )
................................................................................................................
( adres zameldowania dziecka )

1 ................................................................................................................
2 ..................................................................................................................
( imiona i nazwiska rodziców )

zwanymi w dalszej części umowy „Rodzicami”.
§ 1.
1.Przedmiotem umowy jest kształcenie ucznia, którego Rodzice powierzają
Stowarzyszeniu, a Stowarzyszenie w ramach prowadzonego przez siebie
Społecznego Gimnazjum Śląskiego zobowiązanie to przyjmuje.
2.Społeczne Gimnazjum Śląskie w Chorzowie na podstawie wpisu do ewidencji
prowadzonej przez Prezydenta miasta Chorzowa pod numerem 48 posiada
uprawnienia szkoły publicznej.
§ 2.
Czas trwania umowy obejmuje okres od jej podpisania do końca roku szkolnego,
w którym uczeń kończy klasę programowo najwyższą.
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Zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej, rok szkolny rozpoczyna
się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
§ 3.
Stowarzyszenie zobowiązuje się do realizacji postaw programowych w zakresie
przewidzianym odpowiednimi przepisami, zajęć dodatkowych oraz zajęć
pozalekcyjnych. Zobowiązuje się także do działań wychowawczych,
opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących potrzeb.
§ 4.
Rodzice zobowiązują się do trwałego współuczestniczenia w procesie kształcenia
i wychowania ich dziecka oraz do współudziału i pomocy w kształtowaniu
i rozwoju szkoły.
§ 5.
1. Nauka w Społecznym Gimnazjum Śląskim jest odpłatna.
2. Rodzice zobowiązują się do wnoszenia opłat na zasadach określonych
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” nr ……….stanowiącą
załącznik do niniejszej umowy.
§ 6.
Wysokość opłaty za naukę dziecka określana jest w formie uchwały podjętej
przez Zarząd Stowarzyszenia do dnia 31 stycznia danego roku oraz do 30
czerwca danego roku nauki i ogłaszana jest odpowiednio w połowie roku
szkolnego oraz przed rozpoczęciem wakacji.
§ 7.
1. Rodzice zobowiązują się do wpłacenia wpisowego w wysokości 600 zł
za pierwsze kształcące się w szkole dziecko, które nie pobierało nauki w
Społecznej Szkole Podstawowej, słownie: sześćset złotych.
2.Wpisowe wnoszone jest przez Rodziców jednorazowo w dniu podpisania
umowy z zastrzeżeniem, że opłata ta obowiązuje przy podpisaniu umowy na
kształcenie pierwszego dziecka.
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3.Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy.
§ 8.
Rodzice mają prawo decydowania w sprawie uczestniczenia swojego dziecka
w nauczaniu religii lub etyki.
§ 9.
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania, w następujący
sposób:
1.Przez Rodziców za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, którego bieg
rozpoczyna się od miesiąca następującego po złożeniu wypowiedzenia.
2. Przez Stowarzyszenie:
a) na koniec semestru, w którym powstała dwumiesięczna zaległość w opłacie
czesnego, po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności,
d) decyzją administracyjną Dyrektora o skreśleniu z listy ucznia, po uzyskaniu
klasyfikacyjnej oceny nagannej zachowania.
3.Rozwiązanie umowy na podstawie pkt.1 i 2 nie wyłącza prawa dochodzenia
nieuregulowanych opłat wynikających z niniejszej umowy.
4.W sprawach indywidualnych rozwiązanie umowy może nastąpić w drodze
porozumienia stron w sposób odmienny niż przewidziany w ust.1 i 2. Decyzję
w tej sprawie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
5.W przypadku rozwiązania umowy przez Rodziców w trybie nieprzewidzianym
w § 9, pkt1 niniejszej umowy Rodzice zobowiązują się do wniesienia
trzymiesiecznej opłaty czesnego - w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy
pisemnej.
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§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Statutu Stowarzyszenia i Statutu Społecznego
Gimnazjum Śląskiego w Chorzowie.
§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

____________________

____________________

podpis rodziców-opiekunów

Za Stowarzyszenie

................................................................................................

( adres do korespondencji )
.................................................................................
( numer telefonu )

_______________
Załącznik:
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłości” nr …………….
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