UMOWA O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO WALDORFSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Cypriana Kamila Norwida
W BIELSKU-BIAŁEJ
Numer …………………

Zawarta w Bielsku-Białej w dniu ……………. pomiędzy:
•

……………………………………………………………………………………

legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………………………………
PESEL …………………………………….
zam. …………………………………………………………………………………
•

………………………………………………………………..………………….

legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………………………
PESEL ……………………………………
zam. …………………………………………………………………………………
zwanymi dalej Rodzicami (lub opiekunami), a
Stowarzyszeniem Wolna Szkoła Waldorfska w Bielsku-Białej, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
o następującej treści:
1.

Przedmiotem umowy jest realizacja obowiązku szkolnego zgodnie z podstawą

programową MEN w zakresie szkoły podstawowej oparta na zasadach pedagogiki waldorfskiej,
który Waldorfska Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej zobowiązuje się wypełniać w stosunku
do
…………………………………………………………………
- zwanego dalej uczniem, będącego dzieckiem (lub pod opieką) osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
2.

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………..… r. do ………………….. r.

3.

Obowiązek szkolny wobec ucznia Waldorfska Szkoła Podstawowa realizuje w zakresie:
a.

•
•
•
•
•
•
•
•

edukacji m. in. przez:

wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli,
dostosowanie metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów,
nauczanie zintegrowane i blokowe,
naukę dwóch języków obcych już od klasy pierwszej,
oceny opisowe,
rozwijanie zdolności artystycznych przez rysowanie, malowanie, geometrię odręczną,
grę na instrumentach, formy teatralne, pracę w drewnie lub/i w glinie,
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań własnych uczniów,
tworzenie warunków do kreatywnej i twórczej pracy;
b. procesu wychowania m. in. przez:

•
•
•
•

stworzenie bezpiecznej, dobrej i miłej atmosfery sprzyjającej właściwemu rozwojowi
społeczno-emocjonalnemu uczniów,
kształcenie umiejętności skutecznego porozumiewania się i wyrażania własnego zdania
z poszanowaniem poglądów i uczuć innych ludzi,
przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień przez aktywne uczestnictwo
w spotkaniach całej społeczności szkolnej (w tzw. świętach szkoły),
wspólną pracę dzieci, Rodziców i nauczycieli na rzecz szkoły.

4.
Rodzice wymienionego ucznia wyrażają zgodę na metody wychowania i nauczania
opierającego się na zasadach pedagogiki waldorfskiej, zaś w celu umożliwienia Waldorfskiej
Szkole Podstawowej wywiązania się z powyższego obowiązku zobowiązują się do pokrywania
następujących kosztów kształcenia ucznia:
a) jednorazowej bezzwrotnej opłaty w wysokości ……………. zł przed przyjęciem
dziecka do szkoły; kwotę tę należy zapłacić przelewem na konto szkoły; w przypadku braku
wpłaty w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu
ze skutkiem natychmiastowym;
b) comiesięcznego czesnego (płatnego przez cały okres trwania umowy) do dnia 10-go
każdego miesiąca w wysokości 500
zł w okresie od m-ca września
do m-ca sierpnia każdego roku trwania umowy przelewem na rachunek szkoły w formie zgody
na obciążenie rachunku.
W przypadku braku zgody na obciążenie rachunku, Rodzice (opiekunowie) są
zobowiązani wnieść jednomiesięczną kaucję zabezpieczającą na poczet ewentualnych opóźnień
w płatnościach. Kaucja zostanie w pełni zwrócona lub rozliczona za ostatni miesiąc uczęszczania
dziecka do szkoły. Kaucja jest nieoprocentowana.

Za każdy dzień opóźnienia w opłacie czesnego pobierane są odsetki ustawowe,
a w przypadku zaległości dłuższej niż 3 miesiące umowa może zostać rozwiązana w trybie
natychmiastowym.
W przypadku wzrostu kosztów kształcenia ucznia wysokość czesnego i opłat
wymienionych w punkcie 4a i 4b może ulec zmianie, o czym Zarząd Stowarzyszenia Wolna
Szkoła Waldorfska powiadomi Rodziców/opiekunów trzy miesiące wcześniej w formie
elektronicznej lub listownej.
5.
Szkoła umożliwia dzieciom pobyt w świetlicy szkolnej po zakończonych zajęciach
lekcyjnych. Opłata za świetlicę wynosi 45 zł za kwartał i jest płatna z góry do 10-dnia
rozpoczynającego się kwartału.
6.
Szkoła umożliwia Rodzicom wybór dla dziecka lekcji religii katolickiej lub etyki
w ramach planu zajęć szkolnych. Koszty związane z uczestnictwem dziecka w lekcjach religii
katolickiej lub lekcjach religii innego wyznania, organizowanych w pozaszkolnych punktach
katechetycznych, ponoszą w całości Rodzice (lub opiekunowie).
7.
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron, a jej rozwiązanie może nastąpić
na koniec miesiąca kalendarzowego na poniższych warunkach:
•
w każdym czasie trwania nauki – przy zachowaniu 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia,
•
za porozumieniem stron – w każdym terminie.
Rozwiązanie umowy w wyżej określonych przypadkach, nie zwalnia Rodziców
od uiszczenia opłat czesnego na poczet wakacji, liczone według wzoru:
2 x MW/12 x MOU
MW- kwota opłaty za miesiące wakacyjne
MOU- miesiące obowiązywania umowy liczone od 1 września do 30 czerwca
8.
Rodzice (lub opiekunowie) zobowiązani są do wypełnienia, zgodnie z prawdą,
kwestionariusza osobowego ucznia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
9.
W szczególnych przypadkach zaistnienia u ucznia problemów edukacyjnych lub
wychowawczych, na wniosek nauczyciela klasowego lub Kolegium Nauczycieli, może zostać
sporządzony aneks do umowy regulujący i uściślający warunki dalszej współpracy.
10.
Rodzice (lub opiekunowie) wyrażają zgodę na wykorzystywanie prac i zdjęć swojego
dziecka do celów reklamowych i promocyjnych placówek Stowarzyszenia Wolna Szkoła
Waldorfska.
11.
Rodzice (opiekunowie) oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły i przyjmują
go jako integralną część niniejszej umowy.

12.
Rodzice (opiekunowie) oświadczają, iż zostali
przystąpienia do Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska.

poinformowani

o

możliwości

13.
Rodzice (opiekunowie) wyrażają zgodę na przesyłanie informacji w formie
elektronicznej na adresy e-mail: .......................................................................................................
oraz telefony komórkowe: ...............................................................................................................
14.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
15.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.

Podpisy Rodziców:

Podpisy przedstawicieli
Stowarzyszenia i Szkoły:

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska
ul. Pocztowa 22
43-300 Bielsko-Biała
ING Bank Śląski O/ Bielsko-Biała

15 1050 1070 1000 0023 2846 7770

