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Umowa nr …/SP/2021_2022 

 

dotycząca ucznia: ………………………, PESEL: ………………………., 

 

data urodzenia: ………………………..., miejsce urodzenia: …………………………, 

 

miejsce zamieszkania: ……………………………………….., 

miejsce zameldowania: ………………………………………,  

zawarta dnia ………………….. r. w Warszawie pomiędzy: 

 

1. Samodzielnym Kołem Terenowym Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Głogowej 2 B, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS: 0000012875, które jest organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych „Dać 

Szansę” STO, zwanym dalej „Usługodawcą”  

 

reprezentowanym przez Katarzynę Radzką Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych „Dać Szansę” 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

a 

1. Panią  ……………………..,  PESEL: ………………………..                                                              

legitymującą się dowodem osobistym: seria ………. numer …………….. 

zamieszkałą – adres: ……………………………………… 

nr telefonu: …………………., adres poczty elektronicznej: ……………………………. 

będącą rodzicem ucznia, 

oraz 

2. Panem  …………………………., PESEL: ………………………………. 

legitymującym się dowodem osobistym: seria …………… numer ……………….. 

zamieszkałym – adres: …………………………………………………… 

nr telefonu: ……………………………, adres poczty elektronicznej: ……………………………. 

będącym rodzicem ucznia. 

 

zwanymi dalej łącznie „Usługobiorcą”, 

 

łącznie zwanymi w dalszej części niniejszej umowy również „Stronami” lub z osobna „Stroną”. 
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§ 1 

Postanowienia i oświadczenia ogólne 

 

1. Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 jest organem 

prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO, w którego skład wchodzi  

I Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Dać Szansę” STO i Społeczna Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy „Dać Szansę”. 

2. Usługobiorca oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych, w tym pełną zdolność 

prawną do zawarcia niniejszej umowy i jest osobą uprawnioną do jej zawarcia. 

3. Usługobiorca oświadcza, że został poinformowany, iż oprócz zapisów niniejszej umowy prawa 

i obowiązki jej Stron wynikają też z wewnętrznych dokumentów szkolnych:  

a) dokumentów podstawowych tj. statutów oraz Regulaminu Opłat ZSS „Dać Szansę” STO, 

b) dokumentów uzupełniających tj. procedur, pozostałych regulaminów, uchwał  

i zarządzeń Usługodawcy, z którymi został zapoznany i zobowiązany do stosowania 

zawartych w nich zapisów, co Usługobiorca poświadcza każdorazowo pisemnie.  

4. Szkolne dokumenty podstawowe jak i ich aktualizacje udostępniane są Usługobiorcy w sposób 

powszechnie przyjęty u Usługodawcy, aktualnie poprzez zamieszczenie ich na stronie 

internetowej www.dacszanse.edu.pl i/lub poprzez wysyłanie pocztą e-mailową.  

5. Usługodawca oświadcza, że szkolne dokumenty podstawowe są zamieszczone na stronie 

internetowej www.dacszanse.edu.pl a Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z n/w 

dokumentami i akceptuje ich treść: 

a) Statut I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” STO z dnia 1 września 

2017 r. 

b) Statut ZSS „Dać Szansę” STO z dnia 1 września 2011 r. 

c) Regulamin opłat ZSS „Dać Szansę” STO z dnia 12 maja 2021 r. 

6. Zmiana dokumentów szkolnych nie wymaga zmiany (aneksowania) umowy. 

 

 

§ 2 

Podstawowy przedmiot umowy i ogólne zasady jej realizacji 

 

1. Na mocy niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych 

tj. dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych oraz opiekuńczych w stosunku do ucznia 

w I Społecznej Szkole Podstawowej Specjalnej” Dać Szansę” STO. 

2. Szkoła działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej 

przez m. st. Warszawa pod numerem 1S i posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

3. Szkoła zapewnia kształcenie zgodne z przepisami prawa, w tym z ramowym planem nauczania, 

który gwarantuje realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 

4. Niniejsza umowa nie wywołuje odpowiedzialności w zakresie określonego rezultatu.  

5. Usługodawca oświadcza, że w Szkole zatrudniona jest kadra pedagogiczna o kwalifikacjach 

niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Czas trwania umowy i zasady jej rozwiązania 

 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 września ….. r. do dnia 31 sierpnia …… r. 

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.  

3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4. Umowa może zostać rozwiązania przez Usługobiorcę za 2 tygodniowym okresem 

wypowiedzenia, w przypadku zmiany wewnętrznych dokumentów szkolnych. Rozwiązanie 

takie może być złożone w terminie do 14 dni od daty podania do wiadomości Usługobiorcy 

zmiany w  wewnętrznych dokumentach szkolnych.  

5. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach: 

http://www.dacszanse.edu.pl/
http://www.dacszanse.edu.pl/
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a) uchwalonej zmiany wysokości czesnego o ponad 30% większej niż aktualnie obowiązująca. 

Odstąpienie takie może być złożone w terminie do 7 dni od daty podania  

do wiadomości Usługobiorcy nowej wysokości czesnego; 

b) rażącego naruszenia przez Usługodawcę zapisów niniejszej umowy. 

6. Usługodawca ma prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach: 

a) Usługobiorca nie wniesie w terminie wpisowego; 

b) Usługobiorca zalega z opłatami wynikającymi z niniejszej umowy i pomimo 

wcześniejszego, pisemnego upomnienia wysłanego mu przez Usługodawcę, z wezwaniem 

do zapłaty, w terminie nie krótszym niż 7 dni, nie uregulował zaległości w wyznaczonym 

terminie;                                

c) Zachowanie ucznia  stwarza  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  innych  osób przebywających 

na terenie Szkoły, utrudnia funkcjonowanie grupy i realizację jej celów; 

d) Usługobiorca nie współpracuje z Usługodawcą, utrudnia realizację przedmiotu umowy lub 

nie wywiązuje się  z obowiązków wynikających z umowy; 

e) Usługobiorca rażąco narusza zapisy niniejszej umowy. 

7. Niniejsza umowa wygasa z chwilą skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły na mocy Statutu I 

Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać Szansę” STO  lub obowiązujących przepisów 

z uwzględnieniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. 

8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy musi być złożone drugiej 

Stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

9. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły jest skuteczne z pierwszym dniem po dniu zakończenia 

obowiązywania niniejszej umowy, z powodu jej rozwiązania lub odstąpienia  

od niej, z uwzględnieniem zapisów Statutu I Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Dać 

Szansę” STO.  

 

§ 4 

Opłaty 

 

1. Usługa edukacyjna świadczona na podstawie niniejszej umowy jest odpłatna. 

2. W ramach niniejszej umowy Usługodawca może świadczyć na rzecz Usługobiorcy usługi 

pomocnicze tj. wspomagające edukację, które są dodatkowo płatne, a ich nabycie jest 

dobrowolne dla Usługobiorcy.   

3. Wyróżnia się następujące rodzaje opłat związanych z realizacją niniejszej umowy: 

a) opłaty obowiązkowe: 

 opłatę rekrutacyjną i wpisowe, 

 czesne 

 opłaty administracyjne 

b) opłaty fakultatywne. 

4. Szczegółowe informacje na temat rodzajów opłat oraz zasad ich płatności znajdują się                                    

w niniejszej umowie i w Regulaminie Opłat ZSS „Dać Szansę”. 

5. Aktualna wysokość opłat obowiązkowych podawana jest do wiadomości Usługobiorcy,                                     

w sposób powszechnie przyjęty u Usługodawcy, aktualnie poprzez zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej www.dacszanse.edu.pl i/lub poprzez wysłanie informacji pocztą  

e-mailową.  

6. Aktualna wysokość opłat fakultatywnych jak i zasady ich dokonywania podawane są  

do wiadomości Usługobiorcy na bieżąco, w momencie zaoferowania Usługobiorcy usług 

pomocniczych.  

 

 

§ 5 

Wpisowe 

 

1. Warunkiem przyjęcia kandydata w poczet uczniów jest wpłacenie przez Usługobiorcę 

wpisowego, w terminie nie dłuższym niż  7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, na konto 

bankowe ZSS „Dać Szansę” STO. Wpisowe jest opłatą na pokrycie m.in. kosztów związanych z 
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przyjęciem ucznia, stworzeniem warunków do nauki, zorganizowaniem i przeprowadzeniem 

zajęć adaptacyjnych oraz przygotowaniem wstępnej dokumentacji ucznia.  

2. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, wnoszone jest w wysokości jednokrotności czesnego aktualnie 

obowiązującego w ZSS „Dać Szansę” STO.  

 

§ 6 

Czesne 

 

1. Czesne płatne jest miesięcznie, z góry, przez 10 miesięcy w roku szkolnym tj. od września  

do czerwca (z wyłączeniem lipca i sierpnia), przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, 

tj. również w okresie jej wypowiedzenia.  

2. Wysokość czesnego, na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi 810,00 zł (słownie: osiemset 

dziesięć złotych) i może być zmieniona uchwałą Usługodawcy, na warunkach określonych 

niniejszą umową.  

3. Miesięczna wysokość czesnego od 1 września na dany rok szkolny ustalana jest corocznie  

i podawana do wiadomości nie później niż do 30 czerwca poprzedniego roku szkolnego.  

4. Zmiana wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego może być dokonana tylko i wyłącznie  

z powodu wystąpienia u Usługodawcy nieplanowanych zdarzeń, które zagrażają stabilności 

funkcjonowania Szkoły, a zalicza się do nich m. in. znaczący, nieplanowany wzrost kosztów 

działalności, znaczący spadek przychodów (np. z powodu obniżenia dotacji oświatowej). 

5. Zmiana wysokości czesnego, o którym mowa w ustępie powyżej wchodzi w życie od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nowa wysokości czesnego została podana do wiadomości 

Usługobiorcy.  

6. Każdorazowa zmiana wysokości czesnego dokonywana jest w drodze uchwały Zarządu 

Usługodawcy i nie powoduje konieczności aneksowania niniejszej umowy.  

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Usługodawcy 

 

1. Usługodawca zobowiązany jest w szczególności  do: 

a) świadczenia usług ze zwykłą starannością wymaganą przy realizacji tego typu zadnia; 

b) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki i opieki nad uczniami; 

c) wyposażenia Szkoły w pomoce dydaktyczne gwarantujące realizację podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu umiarkowanym i znacznym (nie dotyczy pomocy dla poszczególnych uczniów); 

d) stosowania się do zapisów niniejszej umowy oraz zasad zawartych w wewnętrznych 

dokumentach szkolnych; 

e) współdziałania z Usługobiorcą w zakresie nauczania i wychowania ucznia. 

 

§ 8 

Prawa i obowiązki Usługobiorcy 

 

1. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) wyposażenia ucznia w pomoce wskazane przez Szkołę; 

b) systematycznego wspierania Szkoły w działaniach dydaktycznych, wychowawczych, 

terapeutycznych i opiekuńczych skierowanych do ucznia; 

c) niezwłocznego przekazywania Szkole wszelkich informacji, w tym głównie dostarczenia  

do Szkoły opinii i orzeczeń (w tym dokumentacji przeprowadzonej diagnozy) Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i informacji o stanie zdrowia dziecka, w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego planowania rozwoju ucznia; 

d) zapewnienia regularnego i terminowego uczęszczania ucznia na zajęcia organizowane przez 

Szkołę; 

e) terminowego regulowania na rzecz Usługodawcy wszelkich opłat związanych z realizacją 

niniejszej umowy; 
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f) systematycznego zapoznawania się z treścią wewnętrznych dokumentów szkolnych i ich 

aktualizacjami oraz do przestrzegania zawartych w nich zasad oraz do stosowania się  

do zapisów niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz przepisy ustaw i rozporządzeń regulujących funkcjonowanie szkół 

niepublicznych.   

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, w tym powodujące jej rozwiązanie wymagają  formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony uzgadniają, że właściwymi adresami do korespondencji pisemnej są adresy Stron 

podane na wstępie niniejszej umowy, a w przypadku ich zmiany w trakcie trwania umowy nowe 

adresy z zastrzeżeniem, że druga Storna została prawidłowo poinformowana o ich zmianie. 

5. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnego zawiadomienia się w formie pisemnej,  

o każdej zmianie danych adresowych i teleadresowych tj. adresów korespondencyjnych, 

numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej niezwłocznie, w terminie do 7 dni od daty 

zaistnienia zmiany.  

6. Każda karta umowy została podpisana/parafowana przez każdą ze Stron.  
 

 

 

 

 

                       Usługodawca                                                                                              Usługobiorca  


