
POROZUMIENIE	W	SPRAWIE	ŚWIADCZENIA	USŁUG	EDUKACYJNYCH
zawarte dnia ___________________ r. w Częstochowie, pomiędzy:

Prowincją  Zgromadzenia  Braci  Szkół   Chrześcijańskich,  dalej  jako  „Zgromadzenie”–  będącym
założycielem  i  organem  prowadzącym  Szkołę  Podstawową im.  S(w.  Jana  de  La  Salle  
w Częstochowie,  ul. Pułaskiego 71, 42-217 Częstochowa, dalej także jako „Szkoła	Podstawowa”
reprezentowaną przez:
Pawła	Poliszewskiego	– Dyrektora Szkoły Podstawowej im. S(w. Jana de La  Salle  w Częstochowie
zwaną dalej „Usługodawcą”
a
_________________________________________________________________________________________________________________
zamieszkałą/ym przy  ul. ___________________________________ w  _____________________________ (___-________),
legitymującą/ym  się  dowodem  osobistym  wydanym  przez_________________________________________,
seria _____________ numer ________________________.
zwaną/ym  dalej „Usługobiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”

PRZEDMIOT	POROZUMIENIA
§1

1. Usługobiorca  zleca  Usługodawcy  a  Usługodawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług

edukacyjnych w Szkole Podstawowej na rzecz:

Ucznia:  ___________________________________,  zam.  ul.  ________________________  w
________________________,  (____-_______),  PESEL_________________  urodzonego/nej   dnia
__________________ w _________________________ .

2. Zakres i sposób świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, określa Statut oraz Regulamin 

Szkoły.  

OŚWIADCZENIA	USŁUGOBIORCY
§2

1. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że:

a) przysługuje mu władza rodzicielska /jest prawnym opiekunem wobec Ucznia, a także

nie został pozbawiony uprawnień do zawarcia niniejszego Porozumienia,

b) zapoznał się z treścią Statutu oraz Regulaminu Szkoły i akceptuje ich treść. Statut oraz

Regulamin Szkoły są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do:

a) przestrzegania  warunków  niniejszego  Porozumienia,  w  szczególności  terminowej

zapłaty czesnego i innych opłat określonych w niniejszym Porozumieniu, Statucie oraz
Regulaminie Szkoły,

b)  ścisłej  współpracy  ze  Szkołą  Podstawową   przez  cały  czas  trwania  niniejszego

Porozumienia,

c) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły w zakresie dotyczącym praw i obowiązków

rodziców/prawnych opiekunów Ucznia,
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d) zapewnienia  regularnego  uczęszczania  Ucznia  na  zajęcia  prowadzone  przez  Szkołę

Podstawową i zapewnienie Uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się
do zajęć celem wypełnienia obowiązku szkolnego.

OŚWIADCZENIA	USŁUGODAWCY
§3

1. Usługodawca oświadcza, że:

a)  zapewni Uczniowi realizację programu nauczania zgodnego z wymogami Ministerstwa

Edukacji Narodowej,

b) dołoży  starań  we  wprowadzeniu  nowoczesnych  metod  nauczania  oraz  

w kompletowaniu wyposażenia Szkoły Podstawowej,

c) będzie  troszczyć  się  o  należyte  kompetencje  grona  pedagogicznego  zgodne  

z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zatrudniania i wykształcenia
nauczycieli,

d) dołoży  wszelkich  starań  by  zapewnić  Uczniowi  opiekę  i  bezpieczeństwo  na  terenie

Szkoły Podstawowej,

e)  wszelkie  istotne  sprawy  wychowawcze  i  edukacyjne  rozwiązywane  będą  

w porozumieniu z Usługobiorcą zgodnie z regulacjami Statutu i Regulaminu Szkoły.

CZESNE	I	WPISOWE
§4

1. Z tytułu świadczenia usług określonych w § 2 Porozumienia Usługobiorca zobowiązuje się

płacić  na  rzecz  Usługodawcy  czesne  w  wysokości  850,00	 złotych  (słownie:  osiemset
pięćdziesiąt  złotych) miesięcznie  z  góry do 10 dnia  każdego miesiąca nauki szkolnej  w
danym  roku  szkolnym  tj.  począwszy  od  01  września  do  30  czerwca  w  każdym  roku
szkolnym trwania Porozumienia.

2. W okresie wakacyjnym od 01 lipca do  31 sierpnia Usługobiorca zobowiązuje się płacić na

rzecz Usługodawcy czesne w wysokości 700 zł miesięcznie.
3. Opłata  określona  w  §  4   ust.  2    CZESNE  I  WPISOWE  wiąże  się  z  ograniczonym

funkcjonowaniem  placówki  w  okresie  wakacyjnym  (m.in.  dostępność  sekretariatu  oraz
udostępnienie uczniom części zasobów bibliotecznych w trybie online  np. program „One
More Story” – świat bajek w języku angielskim),  ponadto Usługodawca ponosi w tymże
okresie koszty związane z utrzymaniem szkoły ( m.in. utrzymanie budynku szkoły, media,
wynagrodzenia pracowników).

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie czesnego Usługobiorca ma prawo naliczać umowne

odsetki  za  opóźnienie  w wysokości  odsetek  maksymalnych przewidzianych w Kodeksie
cywilnym.  Nadto  –  opóźnienie  w  zapłacie  czesnego  może  skutkować  ograniczeniem
dostępu  ucznia  w  możliwości  korzystania  ze  świetlicy  bądź  brakiem  dostępu  do  zajęć
fakultatywnych/dodatkowych.

5. Usługobiorca będzie wpłacać czesne na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w banku

PKO BP II o/Częstochowa o nr 58 1020 1664 0000 3502 0019 5107 lub gotówką do kasy w
Sekretariacie Szkoły Podstawowej.

6. Za datę spełnienia świadczenia przez Usługobiorcę uważa się moment uznania rachunku

bankowego Usługodawcy.
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7. Usługodawca  dopuszcza możliwość  zmiany  wysokości  czesnego w trakcie  trwania  roku

szkolnego  w sytuacji  wzrostu  kosztów związanych z  działalnością  Szkoły  Podstawowej.
Podwyższenie  czesnego  z  powyższych  przyczyn  nie  wymaga  zmiany  niniejszego
Porozumienia, a jedynie poinformowania Usługobiorcy w sposób zwyczajowo przyjęty (np.
poprzez publikację informacji w systemie Librus).

8. Czesne i opłaty mogą być podwyższone w trakcie roku szkolnego w przypadku:
1) wzrostu cen nośników energii,

2) wzrostu płac Nauczycieli i Pracowników niepedagogicznych,
3)  zmniejszenia liczby Uczniów,
4) wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

§5

1. Czesne określone w § 4 nie obejmuje w szczególności:

a) kosztów dodatkowych zajęć dydaktycznych organizowanych przez podmioty inne niż

Szkoła Podstawowa,

b) kosztów uczestnictwa w imprezach pozaszkolnych (np. teatr, kino, wycieczki, zielone

szkoły),

c) składki z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przez

okres świadczenia usług.
§6

1. Usługobiorca z tytułu rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej przez Ucznia zobowiązuje

się do zapłaty wpisowego w wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych).  Wpisowe
jest opłatą jednorazową i pokrywa koszty związane z procedurą przyjęcia Ucznia do Szkoły
Podstawowej.

2. Wpisowe  zostanie  wpłacone  przez  Usługobiorcę  na  rachunek  bankowy  Usługodawcy,  

o którym mowa w § 4 ust. 5 Porozumienia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszego
Porozumienia.  Za  datę  spełnienia  świadczenia  uważa  się  moment  uznania  rachunku
bankowego Usługodawcy.

3. W  przypadku  odstąpienia  od  Porozumienia  lub  wypowiedzenia  Porozumienia  przez

Usługobiorcę lub Usługodawcę, bądź rozwiązania Porozumienia za porozumieniem Stron,
Usługobiorcy nie przysługuje zwrot wpłaconego wpisowego.

§7
W przypadku odstąpienia od Porozumienia lub wypowiedzenia Porozumienia przez Usługobiorcę
lub Usługodawcę, bądź rozwiązania Porozumienia za porozumieniem Stron, obowiązek zapłaty
czesnego  ustaje  począwszy  od  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  nastąpiło
odstąpienie od Porozumienia lub upłynął okres wypowiedzenia Porozumienia, bądź rozwiązano
Porozumienie za porozumieniem Stron.

ODSTĄPIENIE	OD	POROZUMIENIA
§8

1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od niniejszego Porozumienia w terminie 14 dni od

dnia otrzymania informacji o zmianie wysokości czesnego. Niezłożenie przez Usługobiorcę
oświadczenia  o  odstąpieniu  od  Porozumienia  w  powyższym  terminie  oznacza  wolę
kontynuacji  niniejszego  Porozumienia  wraz  z  jednoczesnym  wyrażeniem  zgody  na
obowiązywanie czesnego w zmienionej wysokości.  
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2. Usługodawca  ma  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszego  Porozumienia  w przypadku  gdy

Usługobiorca nie wpłaci wpisowego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 Porozumienia,
pomimo uprzedzenia  go  o  zamiarze  odstąpienia  przez  Usługodawcę od  Porozumienia  i
wyznaczenia  dodatkowego  7-dniowego  terminu  do  zapłaty  należności  
z  tytułu wpisowego,
- w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na uregulowanie
wpisowego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Porozumienia winno być złożone drugiej Stronie w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Z dniem otrzymania przez drugą ze Stron oświadczenia o odstąpieniu od Porozumienia

następuje skreślenie Ucznia z listy uczniów Szkoły Podstawowej.

5. Skreślenie  Ucznia  z  listy  uczniów  Szkoły  Podstawowej  na  skutek  odstąpienia  od

Porozumienia  przez  którąkolwiek  ze  Stron,  nie  zwalnia  Usługobiorcy  od  obowiązku
uregulowania względem Usługodawcy wszelkich należności z tytułu świadczonych przez
niego usług, w tym czesnego zgodnie z zasadami  określonymi w  niniejszym Porozumieniu.

CZAS	TRWANIA	POROZUMIENIA
§9

1. Porozumienie  zostaje  zawarte  na  czas  określony  od  dnia  ___________________  do  dnia  31

sierpnia ostatniego roku cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej. Cykl kształcenia trwa
___________  lat.  Strony zgodnie  ustalają,  iż  w  przypadku  braku  promocji  Ucznia  do  klasy
programowo  wyższej,  niniejsze  Porozumienie  ulega  automatycznemu   rozwiązaniu  z
ostatnim dniem zakończenia roku szkolnego, w którym nastąpił brak promocji, chyba, że
strony uzgodnią inaczej. 

2. Na potrzeby niniejszego Porozumienia, Strony przyjmują, że każdy rok szkolny rozpoczyna

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

WYPOWIEDZENIE	POROZUMIENIA
§10

1. Porozumienie  może  być  wypowiedziane  przez  Usługobiorcę  z  zachowaniem  1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w
szczególności  w  przypadku  zmiany  miejsca  zamieszkania  Ucznia  lub  długotrwałych
problemów zdrowotnych Ucznia.

2. Porozumienie  może  być  wypowiedziane  przez  Usługodawcę  z  zachowaniem  1-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w
szczególności w przypadku gdy:

a)  Usługobiorca opóźnia  się z  zapłatą  czesnego za  świadczone przez Usługodawcę

usługi za okres co najmniej trzech miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o
zamiarze  odstąpienia  przez  Usługodawcę  od  Porozumienia  i  wyznaczenia
dodatkowego 14 -dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,

b) zachowanie Ucznia jest sprzeczne z obowiązkami Ucznia określonymi w Statucie i

Regulaminie  Szkoły,  pomimo  zastosowanych  środków  wychowawczych,  którego
skutkiem  jest  uniemożliwienie  pracy  nauczycielom,  jak  również  stworzenie
zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  innych  uczniów  Szkoły  Podstawowej  lub  jej
pracowników,

c) Usługodawca  zamierza  zaprzestać  wykonywania  usług  będących  przedmiotem

niniejszego Porozumienia.

3. W każdym czasie Porozumienie może być rozwiązane na mocy porozumienia Stron.
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4. Wypowiedzenia  Porozumienia,  dokonuje  się  przez  złożenie  oświadczenia  drugiej

Stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

5. Skreślenie  Ucznia  z  listy uczniów Szkoły Podstawowej  na  skutek wypowiedzenie

Porozumienia  przez  którąkolwiek  ze  Stron  następuje  z  dniem  upływu  okresu
wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania Porozumienia na mocy porozumienia Stron,  
z dniem określonym w porozumieniu.

6. Skreślenie  Ucznia  z  listy  uczniów  Szkoły  Podstawowej  na  skutek  wypowiedzenia

Porozumienia  przez  którąkolwiek  ze  Stron  bądź  rozwiązania  Porozumienia  na  mocy
porozumienia  Stron,  nie  zwalnia  Usługobiorcy  od  obowiązku  uregulowania  względem
Usługodawcy wszelkich należności z tytułu świadczonych przez niego usług.

UBEZPIECZENIE
§11

1. Usługodawca  ubezpiecza  Ucznia  w  zakresie  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  

w każdym roku szkolnym, przy czym koszt tego ubezpieczenia obciąża Usługobiorcę.

2. Usługobiorca,  w  każdym  roku  szkolnym,  w  terminie  określonym  przez  Usługodawcę

zobowiązany  jest  do  uiszczenia  na  rzecz  Usługodawcy  kwoty  wynikającej  ze  stawek
ubezpieczyciela na dany rok szkolny.

3. W przypadku złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od ubezpieczenia

punkty 1 i 2 nie obowiązują Usługobiorcy.

POSTANOWIENIA	KOŃCOWE
§	12

1. Prowadzona między Stronami korespondencja, będzie kierowana na następujące adresy:

a) Usługodawca:

  Szkoła  Podstawowa im.  S(w.  Jana  de  La  Salle  w  Częstochowie,  adres  do  doręczeń:
  ul. Pułaskiego 71, 42-217 Częstochowa  
  tel.: 34 3247248

  e-mail: spsalle@wp.pl

b) Usługobiorca:

� Matka Ucznia:_______________________________________________ adres do doręczeń: 
______________________________________________________________
tel. stacj.: _____________________________
tel. kom.: _____________________________
e-mail: ________________________________

� Ojciec Ucznia:_______________________________________________  adres do doręczeń:
______________________________________________________________
tel. stacj.: _____________________________
tel. kom.: _____________________________
e-mail: ________________________________

� Opiekun prawny:___________________________________________  adres do doręczeń:

_______________________________________________________________

5



tel. stacj.: _____________________________
tel. kom.: _____________________________
e-mail: ________________________________

2. W przypadku zmiany adresu do doręczeń,  w tym adresu e-mailowego,  zmiany numeru

telefonu kontaktowego, każda ze Stron jest zobowiązana o tym fakcie poinformować drugą
Stronę Porozumienia.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pismo wysłane pod adres

określony w ust. 1 uznaje się za doręczone.
4. Usługobiorca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych  osobowych,  

a  także  danych  osobowych  Ucznia,  pobranych  w  związku  z  zawarciem  niniejszego
Porozumienia dla potrzeb związanych z realizacją niniejszego Porozumienia.

5.  Usługobiorca  oświadcza,  że  dane  osobowe  przekazuje  Usługodawcy  dobrowolnie  i

przyjmuje  do  wiadomości,  że  ma  prawo  dostępu  do  treści  tych  danych,  prawo  do  ich
poprawienia zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(z późn. zm.). 

6. Wszelkie  zmiany postanowień  niniejszego Porozumienia  wymagają  formy pisemnej  pod

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 5	ust. 5 Porozumienia.

7. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Porozumieniem  odpowiednie  zastosowanie

mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie
oświaty.

8. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym

dla każdej ze Stron.

USŁUGODAWCA USŁUGOBIORCA
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