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UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH W RAMACH EDUKACJI
POZASZKOLNEJ

zawarta w dniu …................................ w Olsztynie pomiędzy:

Domy Rozwoju Edukacja Sp. z o.o., ul. Batorego 23/7, 61-837 Gdynia,

organem prowadzącym DOM ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Jeziołowicza 2,

wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna
pod numerem 503

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły - Karola Zamojskiego, zwaną

dalej „szkołą”,

oraz

Panią …………………………………………………………… zameldowaną pod adresem:
…………………………………………………………………………………….,zamieszkałą:
………………………………………………….., nr PESEL:…………………………………..

Panem ………………………………………………………..zameldowanym pod adresem:
…………………………………………………………...…………………….., zamieszkałym:
…………………………………., nr PESEL: ……………………………….., zwanymi łącznie
w dalszej części „opiekunami”,

będącymi przedstawicielami ustawowymi dziecka:
………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ………………………………., zwanego w dalszej części umowy „Uczniem”
Szkoła oraz rodzice, zwani dalej „stronami”,  zgodnie oświadczają, że zawierają umowę o
następującej treści:

&1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Szkołę usług edukacyjnych na poziomie
szkoły podstawowej w ramach edukacji pozaszkolnej (domowej).
2. W ramach niniejszej umowy Szkoła zobowiązuje się do:
a. Sprawowania opieki merytorycznej nad dzieckiem przez wykwalifikowaną  kadrę
pedagogiczną,
b. Przygotowania wymagań edukacyjnych zgodnych z realizowaną podstawą  programową
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
c. Przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z wymaganiami Ministerstwa
Edukacji Narodowej,
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d. Zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej,
e. Wspierania rodziców oraz uczniów w ramach konsultacji,
f. Umożliwienia uczniowi w uczestniczeniu w życiu szkoły (wg planu uroczystości oraz
imprez) oraz korzystaniu z infrastruktury edukacyjnej jak  biblioteka, podręczniki,
g. Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
h. Przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Szkoła oświadcza, że posiada stosowne Kompetencje, Kwalifikacje i Doświadczenie
niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz przez okres obowiązywania
umowy będzie stosowała się w pełni do obowiązujących przepisów prawa oraz  właściwych
norm i standardów dotyczących realizacji niniejszej umowy.
4. Nieopisane w ust. 2 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oferowane przez
szkołę oraz udział w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, wycieczkach, czy  udział
w specjalistycznych zajęciach mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy  rodziców ze
szkołą.

§ 2

1. Opiekunowie zobowiązują się do:
a. zapoznania się ze statutem szkoły oraz innymi aktami wewnętrznymi szkoły  oraz do ich
przestrzegania,
b. zapewnienia warunków do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności poprzez zakup
przyborów, materiałów i rzeczy niezbędnych w procesie edukacji  w Szkole,
c. niezbędnego współdziałania ze Szkołą w procesie edukacyjno-wychowawczym,
d. złożenia wraz z umową wniosku o przyjęcie ucznia do szkoły wraz  z uzasadnieniem,
e. złożenia zobowiązania do przystąpienia ucznia do egzaminów  klasyfikacyjnych,
f. złożenia oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy
programowej,
g. złożenia karty zgłoszenia,
h. pokrycia szkód wyrządzonych przez Ucznia w mieniu Szkoły i osobom trzecim,
i. niezwłocznego informowania Szkoły o zmianie danych kontaktowych bądź  zmianie
placówki edukacyjnej.

2. Opiekunowie oświadczają, że:
a. przysługuje im władza rodzicielska wobec Ucznia i są uprawnieni do zawarcia  niniejszej
umowy,
b. zapoznali się z treścią Statutu (zwany dalej „Statutem Szkoły") i Regulaminu  Szkoły
(zwany dalej „Regulaminem Szkoły") i akceptuję ich treść,
c. wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych i danych
osobowych Ucznia dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy i wynikających z
przepisów ustawy Prawo oświatowe,
d. akceptują, że dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c i f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, będą
przetwarzane do celów wykonania niniejszej umowy, w takim zakresie, w jakim jest to
niezbędne dla jej realizacji (dalej: RODO).

§ 3

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania z mocą obowiązującą od dnia  1
września 2022 r. do dnia ukończenia szkoły podstawowej.
2. Na potrzeby niniejszej umowy strony przyjmują, że każdy rok szkolny trwa od  1 września
każdego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§ 4

1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić:
a. na mocy porozumienia stron umowy,
b. z upływem czasu, na który umowa została zawarta,
c. przez złożenie oświadczenia którejkolwiek ze stron umowy z zachowaniem miesięcznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca  kalendarzowego,
d. przez złożenie oświadczenia przez Szkołę bez zachowania okresu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadkach określonych w statucie i naruszenia Zobowiązań
Rodziców.
2. Rozwiązanie niniejszej umowy stanowi podstawę do skreślenia dziecka z listy uczniów
szkoły.
3. Rozwiązanie niniejszej umowy skutkuje ustaniem stosunku administracyjnego wiążącego
dziecko oraz jego Rodziców (Opiekunów) ze szkołą (który ma charakter wtórny wobec
stosunku cywilnoprawnego powstałego w ramach niniejszej umowy). Skreślenie dziecka z
listy uczniów Szkoły nie stanowi decyzji administracyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i nie jest zaskarżalne w trybie
administracyjnoprawnym.

§ 5

1. Realizowanie obowiązku szkolnego w ramach edukacji pozaszkolnej (domowej) jest
bezpłatne.
2. Opłata za dodatkowe usługi dydaktyczno-wychowawcze oferowane przez szkołę oraz
udział w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, wycieczkach, czy udział w
specjalistycznych zajęciach mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy rodziców ze
szkołą.
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§ 6

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne bądź
nieskuteczne w całości lub w części nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych
postanowień Umowy. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do
Umowy, zawierającego postanowienia zastępujące postanowienia nieważne, bądź
bezskuteczne i umożliwiające osiągnięcie rezultatu gospodarczego identycznego lub
podobnego, jak postanowienia pierwotne.
2. Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej.

Forma pisemna pod rygorem nieważności wymagana jest również przy wszelkich
oświadczeniach składanych przy Umowie, w tym w szczególności dla oświadczenia o
wypowiedzeniu niniejszej Umowy, jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym
oraz rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązywać będą postanowienia
Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z interpretacji postanowień niniejszej Umowy lub jej
realizacji, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji, zaś w
przypadku braku porozumienia właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby  powoda.

……………………………………………………………………

(Dyrektor szkoły)

……………….…………..………………………………..…………

(Rodzice)

………………………….

(miejscowość, data)
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Zgoda na wykorzystanie wizerunku, fotografowanie i filmowanie dziecka oraz umieszczanie
zdjęć i filmów na stronie szkoły oraz portalach społecznościowych Wyrażam zgodę*
Nie wyrażam zgody* na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Szkoła Podstawowa Dom
Rozwoju, do promowania działań związanych z działalnością placówki, w szczególności
przetwarzania i utrwalania materiałów, w tym upowszechnienia zdjęć oraz materiałów
filmowych do materiałów promocyjnych, dziennikarskich, jak również na portalach
społecznościowych Facebook oraz YouTube (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim  i prawach pokrewnych).

…………………………………………..

Opiekunowie

Zgoda na doręczanie zawiadomień i oświadczeń Szkoły w związku z umową drogą
elektroniczną Wyrażam zgodę* Nie wyrażam zgody*
Wyrażam zgodę na doręczenie mi wszelkich zawiadomień i oświadczeń Szkoły
dokonywanych  w związku z niniejszą umową drogą mailową na
adres:……………………………………………………………………………………………
W przypadku zmiany adresu do doręczeń, w tym adresu mailowego, każda ze Stron
zobowiązana jest o Fakcie tym poinformować drugą Stronę umowy.

………………………………

Opiekunowie
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Klauzula informacyjna RODO (dla Szkoły)

Dot. Ucznia ………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dom Rozwoju
Szkoła Podstawowa

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz
Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W
przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz placówki
usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być
przekazane odpowiednim organom publicznym.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie
zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia  2016 r.;
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Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na
mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości:

Czytelny podpis rodzica:.…………………………………………………………….
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Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Dom Rozwoju Szkoła Podstawowa

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dom Rozwoju
Szkoła Podstawowa.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o
ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz
Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu realizacji
statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. W
przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez
rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.

Państwa Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich
otrzymywania na podstawie przepisów prawa tj. System Informacji Oświatowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz placówki
usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być
przekazane odpowiednim organom publicznym.

Państwa dane osobowe oraz dane dzieci będą przechowywane przez okresy zakreślone w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie
zgody przetwarzanie odbywa się do momentu jej wycofania.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia  2016 r.;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na
mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.


