UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRO FUTURO WE WROCŁAWIU
Numer …………………

Zawarta we Wrocławiu w dniu ................... pomiędzy:
1. ……………………………………………………………………………………
legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………………………………
PESEL …………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………..………………….
legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………
PESEL ……………………………………
zam. …………………………………………………………………………………
zwanymi dalej Rodzicami lub Opiekunami,
a
"Pro Futuro" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jedności Narodowej 117, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu,
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000509128 , NIP: 8992753622, REGON: 022408267,
reprezentowaną przez:
1. Sylwia Guzik
2. Ewa Wójciak-Mucha
o następującej treści:
1.

Przedmiotem umowy jest realizacja obowiązku szkolnego zgodnie z podstawą programową MEN w
zakresie szkoły podstawowej oparta na zasadach pedagogiki szkolnej, który Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Pro Futuro (zwana dalej Szkołą Pro Futuro) zobowiązuje się wypełniać w stosunku do:
..................................................................................................

- zwanego dalej Uczniem, będącego dzieckiem (lub pod opieką) osób wymienionych powyżej.
2.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .............................................. do końca trwania nauki
w szkole podstawowej.
Uczeń w dniu .................................... rozpocznie naukę w klasie ........................................

3.

Obowiązek szkolny wobec ucznia Szkoła Pro Futuro realizuje w zakresie:
a.

edukacji m. in. przez:

 wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli,
 dostosowanie metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,
 nauczanie zintegrowane i blokowe,
 naukę dwóch języków obcych już od klasy pierwszej,
 oceny opisowe,
 rozwijanie

zdolności

artystycznych

przez

rysowanie,

malowanie,

geometrię

odręczną,

grę na instrumentach, formy teatralne,
 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań własnych uczniów,
 rozwijanie zdolności sportowych,
 tworzenie warunków do kreatywnej i twórczej pracy;
b.

procesu wychowania m. in. przez:

 stworzenie bezpiecznej, dobrej i miłej atmosfery sprzyjającej właściwemu rozwojowi społecznoemocjonalnemu uczniów,
 kształcenie

umiejętności

skutecznego

porozumiewania

się

i

wyrażania

własnego

zdania

z poszanowaniem poglądów i uczuć innych ludzi,
 przygotowanie

uczniów

do

publicznych

wystąpień

przez

aktywne

uczestnictwo

w spotkaniach całej społeczności szkolnej (w tzw. świętach szkoły),
 wspólną pracę dzieci, Rodziców/Opiekunów i nauczycieli na rzecz szkoły.
4.

Rodzice/Opiekunowie wymienionego Ucznia wyrażają zgodę na metody wychowania i nauczania
opierającego się na zasadach pedagogiki wczesnoszkolnej, zaś w celu umożliwienia Szkole Pro
Futuro wywiązania się z powyższego obowiązku zobowiązują się do pokrywania następujących
kosztów kształcenia Ucznia:
1)

jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości 1000 zł przed przyjęciem dziecka do szkoły; kwotę
tę należy zapłacić przelewem na konto szkoły; w przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od dnia
podpisania umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym;

2) czesnego za każdy rok szkolny, płatnego przelewem na rachunek szkoły, w następujących
terminach:
albo
a) za cały rok szkolny z góry (jednorazowo) do dnia 10 września, czesne wynosi 9600 zł,

albo
b) w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 4980 zł płatna do dnia 10 września oraz druga w
wysokości 4980 zł płatna do dnia 10 lutego, łącznie czesne wynosi 9960 zł .
albo
c) w 10 ratach w wysokości 1020 zł każda, płatnych do 10 dnia miesiąca, przy czym pierwsza
rata płatna będzie do dnia 10 września, łącznie czesne wynosi 10200 zł
W przypadku choroby lub urlopowania Ucznia czesne nie podlega zwrotowi.
Jeżeli do szkoły uczęszcza dwójka lub trójka rodzeństwa czesne ulega zmniejszeniu o 100 zł za każde
dziecko z rodzeństwa.
Za każdy dzień opóźnienia w opłacie czesnego pobierane są odsetki ustawowe za opóźnienie.
5.

W przypadku wzrostu kosztów kształcenia Ucznia strony zastrzegają możliwość zmiany wysokości
czesnego w kolejnym roku szkolnym, zmiana wysokości czesnego zostanie wprowadzona przez
strony w drodze aneksu do umowy.

6.

W ramach czesnego Uczniowie uczestniczą oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w codziennej
nauce angielskiego, nauce dodatkowego języka obcego (od klasy pierwszej) i w wybranych
zajęciach dodatkowych.
Rodzaj zajęć dodatkowych wybiera Rada Pedagogiczna.
Zajęcia dodatkowe zostaną przedstawione Rodzicom/Opiekunom podczas wrześniowego zebrania
i zakończą się 20. czerwca danego roku szkolnego.
Szkoła przedstawi ofertę zajęć dodatkowych płatnych przez Rodziców/Opiekunów. Rodzaj zajęć
oraz warunki płatności zostaną przedstawione w odrębnych ofertach.

7.

Szkoła Pro Futuro zapewnia odpłatne wyżywienie dla Uczniów.

8.

Szkoła Pro Futuro umożliwia Uczniom pobyt w świetlicy szkolnej przed i po zakończonych
zajęciach (czynna od godz. 7.00 do 18.00). Pobyt w świetlicy w godzinach jej otwarcia jest
bezpłatny.
Po wcześniejszym zgłoszeniu przez Rodzica/Opiekuna - najpóźniej do godz.15:00 danego dnia dziecko może zostać w Szkole Pro Futuro dłużej niż czas jej otwarcia. Każda rozpoczęta
nadgodzina pobytu Dziecka w Szkole Pro Futuro wynosi 30zł. Opłata za nadgodziny za dany
miesiąc naliczana i pobierana będzie przy uiszczeniu opłaty stałej za następny miesiąc.

9.

W okresie wakacji Szkoła jest czynna w godzinach 7.00 – 18.00, z wyjątkiem ostatniego tygodnia
lipca, pierwszego i ostatniego tygodnia sierpnia i zapewnia zajęcia rekreacyjne, plastyczne,
muzyczne, sportowe oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.

W ostatnim tygodniu sierpnia Szkoła organizuje Dni Integracyjne dla nowych uczniów. W zajęciach
tych mogą uczestniczyć również uczniowie kontynuujący naukę w Szkole.
W okresie wakacji, dyżurów świątecznych, ferii, itp. Szkoła czynna jest jeżeli Rodzice/Opiekunowie
co najmniej 5 uczniów zadeklarują chęć uczestnictwa ich dzieci w zajęciach.
10.

Odbiór Ucznia jest możliwy tylko i wyłącznie przez Rodziców lub Opiekunów. Dopuszcza się
możliwość

odbioru Ucznia przez osoby trzecie, umieszczone w Kwestionariuszu osobowym Ucznia

(stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) lub po otrzymaniu przez Dyrektora Szkoły
pisemnego upoważnienia Rodziców/Opiekunów.
11.

Szkoła Pro Futuro umożliwia Rodzicom/Opiekunom wybór dla Ucznia lekcji religii katolickiej w
ramach planu zajęć szkolnych.
Koszty związane z uczestnictwem Ucznia w lekcjach religii katolickiej lub lekcjach religii innego
wyznania, organizowanych w pozaszkolnych punktach

katechetycznych, ponoszą w całości

Rodzice/Opiekunowie.
12.

Umowa może zostać rozwiązana:
1) za porozumieniem stron – w każdym terminie;
2) przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca
kalendarzowego;
3) Szkoła Pro Futuro może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu
wypowiedzenia, w sytuacji braku współdziałania Rodziców/Opiekunów ze szkołą w kształceniu i
wychowaniu Ucznia,
4) Szkoła Pro Futuro może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
opóźnienia w zapłacie czesnego lub opłat za wyżywienie trwającego dłuższej niż 1 miesiąc.
W wypadku wypowiedzenia umowy przez Szkołę Pro Futuro uczeń zostanie skierowany do
szkoły rejonowej.

13.

Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia, zgodnie z prawdą, Kwestionariusza
Osobowego Ucznia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

14.

W szczególnych przypadkach zaistnienia u Ucznia problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
na wniosek wychowawcy klasowego lub Rady Pedagogicznej, może zostać sporządzony aneks do
umowy regulujący i uściślający warunki dalszej współpracy.

15.

Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły, dostępnego u
Dyrektora Szkoły oraz na stronie www i przyjmują go jako integralną część niniejszej umowy.

16.

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przesyłanie informacji w formie elektronicznej na adresy
e-mail: .....................................................................................................................................
oraz

telefony

komórkowe:

................................................................................................................................................
17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

18.

Zmiana, uzupełnienie i rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19.

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

Czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów:

Nr konta bankowego:
City Bank
Pro Futuro Sp. z o.o.
Nr: 58 1030 0019 0109 8503 0008 3910

Podpisy przedstawicieli
Szkoły

