UMOWA O ŚWIADCZENIE NAUKI
W POLSKIEJ SZKOLE SOBOTNIEJ
W CARLISLE NR…………………

Zawarta w dniu …………………………. w Carlisle pomiędzy „VISTULA” Stowarzyszenie
Polskiej Społeczności w Cumbrii reprezentowaną przez Dyrektora PSS w Carlisle zwaną w
dalszej

treści

umowy

Szkołą,

a

Panią/Panem

...………………………………………………………………………………………………....
zamieszkałą/zamieszkałym w…………………………………….……………………..przy ul.
…………………………………………………………………………………………………..,
tel. ..…………................. Rodzicem/Opiekunem ucznia: ...……………………………………
urodzonego/urodzonej w……………………………….. dnia………..…….roku…….……….,
zwaną/zwanym w dalszej treści umowy Rodzicem.
§1
Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony to jest od dnia ........................................... r.
do ukończenia przez ucznia Polskiej Sobotniej Szkoły w Carlisle w cyklu nauki określonym
wpisem do księgi uczniów pod nr…………..……. .
§2
1. Szkoła zobowiązuje się do nauki według programu nauczania w szkołach przedmiotów
ojczystych określonych przez Polską Macierz Szkolną.
2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich
starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.
3. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji, dni wolnych od nauki prowadzona jest w
oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących
pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych.
4. O zmianach w toku pracy Szkoły wynikających z realizacji programu nauczania, w tym o
dniach wolnych w przypadku przeprowadzania egzaminów, przesłuchań, audycji i
koncertów Rodzic będzie powiadamiany z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
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§3
1. Rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia
szkolne. W gestii rodziców pozostaje również zapewnienie dziecku właściwego miejsca
do ćwiczenia w domu oraz motywowanie i dopilnowywanie systematycznego
przygotowywania ucznia do zajęć.
2. Rodzic zobowiązany jest do

aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów,

adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu z rodzicami.
3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do
przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły.
§4
1. Nauka w Szkole jest płatna przez cały rok szkolny. Rodzic zobowiązany jest do terminowego
wnoszenia opłat za Szkołę (do dnia 10-go każdego miesiąca z góry).
2. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, lecz za całość kształcenia.
Ustalone miesięczne czesne jest jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć w Szkole w
danym miesiącu.
3. Czesne należy wpłacać na konto bankowe szkoły:
"VISTULA POLISH COMMUNITY ASSOCIATION IN CUMBRIA"
Sort Code: 30-98-97
Account Number: 493 67 460
4. Wysokość czesnego w miesiącach od września do czerwca wynosi:
Pierwsze dziecko £25

słownie………………………………………………………….

Drugie dziecko £12.50

słownie…………………………………………………………..

Trzecie dziecko £12.50

słownie…………………………………………………………..

Czwarte dziecko £12.50 słownie………………………………………………………….
5. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole.
6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego w
przypadku zmiany kosztów utrzymania szkoły lub innych zewnętrznych przyczyn. Rodzic o
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ewentualnych zmianach winien być powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem, a zmiana
wysokości czesnego potwierdzona stosownym aneksem.
7. Brak wpłat, bez pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia na odroczenie spłaty zaległości
powoduje skreślenie z listy uczniów i rozwiązanie umowy.
§5
1. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem
opłaty.
2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły powinny być zorganizowane w innym,
uzgodnionym z Rodzicem terminie, z wyjątkiem tych zajęć, których godziny wg. planu
przypadają na audycje, egzaminy, koncerty szkolne itp. uroczystości. Nie przewiduje się
możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu.
3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkołę obowiązuje
powiadomienie uczniów i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Czas trwania zajęć w polskiej szkole sobotniej kształtuje się następująco. Zajęcia zaczynają
się o godz. 9.00 i kończą się o godz. 13.00. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie
dzieci.

§6
1. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez ucznia
postanowień zawartych w Statucie Szkoły lub ewidentnie negatywnych wyników w nauce
w tym braku promocji do klasy programowo wyższej. W takim przypadku czesne nie
podlega zwrotowi.
2. Rodzic ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny. Termin
wypowiedzenia umowy nie może być jednak krótszy niż miesiąc i powinien zostać
dokonany w formie pisemnej.
§7
Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Szkoły i zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień w nim zawartych.
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§8
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Szkoły.

§9
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.

….……………………………
Rodzic/Opiekun ucznia

…………………………………………
Dyrektor PSS w Carlisle
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