
Umowa
Nr ……......... / .........................

Zawarta w dniu ...................

Pomiędzy:
1. Gdańskim Klubem Sportowym Gedania 1922 z siedzibą w Gdańsku, ul. Hallera

201, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000263606,
reprezentowanym przez Martę Skoczeń-Pietryk jako dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922,
zwanym w treści umowy Szkołą
a

2. Państwem:.
Imię i nazwisko matki / opiekuna: ............................................................................
Leg. się dowodem osobistym: nr i seria ............................... PESEL
Zam. ............................................................................
Imię i nazwisko ojca /opiekuna: ...............................................................................
Leg. się dowodem osobistym: nr i seria ............................... PESEL
Zam. ............................................................................
Zwanymi dalej Opiekunami

§1
1. Organ prowadzący oświadcza, iż Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa

Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922 jest niepubliczną szkołą
podstawową, wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska,
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej na mocy Decyzji nr
WRS.IV.4423.43-1.2017.WB Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.08.2017r. w
sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej.

2. Zadania, sposób działania i strukturę organizacyjną Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego określa jej Statut.

3. Opiekunowie oświadczają, iż zapoznali się ze Statutem Szkoły i akceptują w pełni
jego zapisy.
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§2
1. Strony oświadczają, iż Opiekunowie, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 prawa

oświatowego zgłosili dziecko do szkoły - Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922 zaś w wyniku
zgłoszenia dziecko zostało do Szkoły przyjęte.

2. Na wniosek Opiekunów dyrektor Szkoły, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu
przesłanek z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, zezwolił na
spełnianie przez dziecko  obowiązku nauki poza Szkołą.

§3
1. Na mocy niniejszej umowy Opiekunowie zobowiązują się, że dziecko

................................................. PESEL ..................................................zam.

..................................... będzie realizować obowiązek nauki poza Szkołą i
przystępować w każdym roku do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach
zgodnych z art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe.

§4
1. Opiekunowie oświadczają, iż zapisują dziecko do ............. klasy i że będzie ono

realizować treści z podstawy programowej odpowiedniej dla danej klasy.
2. Opiekunowie oświadczają o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
§5

1. Szkoła zobowiązuje się organizować egzaminy dla Uczniów pozostających w
edukacji domowej.

2. Szkoła zobowiązuje się Uczniowi i Opiekunom zapewnić wsparcie szkoły w
wykonywaniu obowiązku szkolnego zgodnie, z art. 37 ust 7 prawa oświatowego.

3. Szkoła zobowiązuje się do umożliwienia udziału Ucznia w cotygodniowych zajęciach
sportowych

4. Szkoła zobowiązuje się do zorganizowania 1x w miesiącu trzygodzinnej integracji dla
Uczniów oraz warsztatów dla Opiekunów dotyczących tworzenia mini-szkół.

5. Szkoła zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością i
najwyższą dbałością o dobro Ucznia.

§6
1. Opiekunowie zobowiązują  się do:

a) przestrzegania Statutu, w tym w zakresie obowiązków Rodziców, oraz innych
obowiązujących regulacji wewnętrznych Szkoły,

b) zapewnienia dziecku uczestnictwo w rocznych egzaminach klasyfikacyjnych.
§7

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
każdego roku

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron, w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych bądź nagłych sytuacji losowych bądź
życiowych, po cofnięciu przez Opiekunów wniosku o spełnianie przez dziecko
obowiązku nauki poza Szkołą.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron na mocy trzymiesięcznego
pisemnego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec semestru zimowego lub roku
szkolnego. W uzasadnionych przypadkach Szkoła może wyrazić zgodę na inny termin
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rozwiązania umowy. Wraz z wypowiedzeniem umowy Opiekunowie składają Szkole
wniosek o cofnięcie zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza
Szkołą.

4. Strony zgodnie postanawiają, iż rozwiązanie niniejszej umowy jest równoznaczne z
cofnięciem przez Opiekunów zgłoszenia dziecka do Szkoły, o jakim mowa w § 2 ust.
1 umowy.

5. Opiekunowie oświadczają, iż w związku z cofnięciem przez Opiekunów zgłoszenia
dziecka do Szkoły, o jakim mowa w § 2 ust. 1 umowy, i w konsekwencji
rozwiązaniem umowy na świadczenie usług edukacyjnych, mają oni świadomość
konieczności wypełnienia dalszego obowiązku szkolnego przez Ucznia, zgodnie z
art. 40 prawa oświatowego, w innej placówce.

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy z powodu zaistnienie okoliczności siły wyższej.

7. Strony zgodnie oświadczają, iż przez pojęcie siły wyższej rozumieją zdarzenie
nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania,
uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Jest to m.in. stan
wojny, stany wyjątkowe, stan klęski żywiołowej. Za przypadek siły wyższej strony
rozumieją również sytuacje, w których w wyniku decyzji organów władzy publicznej
wprowadzone zostaną ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły, ograniczenia w
przemieszczaniu się (w tym również w przekraczaniu granic), lub inne ograniczenia,
które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają Szkole realizowanie jej zobowiązań
umownych.

§ 8
1. Za rok szkolny strony uznają okres pomiędzy 1 września a jednego roku a 31 sierpnia

roku następnego.
§ 9

2. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z niniejszą umową wymagają
dla swojej ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane jeżeli
doręczone będą Stronie na adres:
- adres Szkoły: 80-396 Gdańsk, ul.Kołobrzeska 75
- adres Opiekunów:  .........................................................................................

3. Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie
adresu miejsca zamieszkania

4. Umowę sporządzono 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Zmiany niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony zobowiązują się do rozstrzygania ewentualnych sporów w sposób polubowny,

w przypadku niedojścia do porozumienia, sądem właściwych jest sąd powszechny
właściwy  dla Szkoły.

Szkoła Opiekunowie

……………………………. ………………………………

………………………………
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Załączniki:
1. Wniosek rodziców o spełnianie w formach pozaszkolnych wszystkich

obowiązków edukacyjnych.
2. Oświadczenie opiekunów, iż szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje

się na terenie tego samego województwa, w którym zamieszkuje dziecko.
3. Oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
oraz zapewnienie o przystępowaniu przez dziecko do egzaminów
klasyfikacyjnych.

4. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych.
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