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UMOWA Nr ………………………...……… z dnia ……………………. 

zawarta w Gdańsku pomiędzy Chrześcijańskim Autorskim Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku przy ulicy 

Jagiellońskiej 5, 80-371 Gdańsk z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej Placówką, w imieniu której działa Beata 

Szulc, a 

Panią .................................................................................................................................................................................. 

zamieszkałą w ................................................................................................................................................................... 

legitymującą się dowodem osobistym: seria nr …………………………………………., PESEL ……………………….……………… 

telefon: ………………………..……………… email: …………………………………………………………………………….……………………….. 

Panem ............................................................................................................................................................................... 

zamieszkałym w ................................................................................................................................................................ 

legitymującym się dowodem osobistym: seria nr ……………………….…………., PESEL …………………………….....……….… 

telefon: ………………………………………… email: ………………………………………………..…………………………………….…………….. 

zwanymi dalej Opiekunami, którzy są przedstawicielami ustawowymi tj. rodzicami lub opiekunami prawnymi 

dziecka małoletniego:  ...................................................................................................................................................... 

urodzonego/ej dnia ………………………………… w ………………..…..………………………… PESEL ………………………………..…….. 

zamieszkałego/ej w ……………………….…...………. kod …………………..……… ul. ……………………………….….……….…………… 

zameldowanego/ej w …………………………….…  kod ………………………...….. ul. ………….……..….………...……………..…………..… 

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w zakresie kształcenia i wychowania dzieci.

§2
1. Opiekunowie zobowiązują się, że dziecko będzie realizować obowiązek nauki poza szkołą i przystępować w każdym roku szkolnym do

rocznych egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach zgodnych z art. 37 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.

§3
1. Umowa została zawarta na okres bezterminowy począwszy od dnia …………………………………………………………………… 

2. Opiekunowie oświadczają, iż zapisują dziecko do klasy …………………. i że będzie ono w tym roku zajmować się realizacją treści z podstawy 
programowej odpowiednich dla danej klasy. 

3. Przed terminem umowa może być rozwiązana przez Opiekunów na mocy pisemnego wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień wskazany we
wniosku rodzica. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu
wypowiedzenia.

§4
Placówka zobowiązuje się: 
1. udostępnić uczniom raz w tygodniu dokładnie rozpisany materiał przedmiotowy obejmujący zarówno teorię z danego tematu jak i zadania

do wykonania online z każdego przedmiotu
2. udostępnić on-line opracowane przez nauczycieli przykładowe testy i sprawdziany
3. zapewnić kontakt z nauczycielami przedmiotowcami online lub osobiście w godzinach wyznaczonych konsultacji
4. organizować, w miarę możliwości, wspólne wyjścia o charakterze edukacyjnym i/lub integracyjnym, warsztaty, szkolenia, seminaria

tematyczne z ciekawymi ludźmi
5. umożliwić podejście do egzaminów z poszczególnych przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnych rozłożonych w całym roku szkolnym wg

harmonogramu przedstawionego do dnia 15 września danego roku szkolnego
6. umożliwić uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych specjalnie dla uczniów spełniających obowiązek szkolny

lub obowiązek nauki poza szkołą;
7. umożliwić udział w wycieczkach organizowanych specjalnie dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

Nazwa i adres szkoły z której uczeń przechodzi: …………………….................................................................……..………….… 
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§5
Opiekunowie zobowiązują się : 
1. respektować Statut Placówki.
2. zapewnić dziecku uczestnictwo w rocznych egzaminach klasyfikacyjnych.

§6
1. Opiekunowie wyrażają zgodę, aby każde pismo polecone kierowane przez Placówkę lub organ prowadzący Placówkę do Opiekunów pod

adresy wskazane w niniejszej Umowie lub inny przedstawiony na piśmie Placówce i organowi prowadzącemu, było uznane za skutecznie
doręczone.

2. Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka przez Placówkę i organ prowadzący, w rozumieniu
ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Opiekunowie zobowiązują się do niezwłocznego informowania Placówki o zmianie adresu miejsca zamieszkania i zameldowania, jak
również przekazywania aktualnych numerów telefonów kontaktowych i adresów e-mail.

4. Placówka nie ponosi odpowiedzialności wobec Opiekunów w przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie podjętych
zobowiązań edukacyjnych spowodowane jest przyczynami niezależnymi od Placówki

§7
Placówka nie pokrywa składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia usług. 

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Statutu Placówki oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
Wszelkie spory wynikłe z wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie odpowiedni sąd 
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Placówki. 

§10
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuje 
się, iż: 
1) administratorem danych osobowych uczniów / opiekunów prawnych jest Chrześcijańska Fundacja Edukacji Montessori CHCEMY, ul. Kozacza
Góra 74, 80-180 Gdańsk
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy uczeń / opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty biorące udział w procesie przetwarzania.
6) uczeń / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

………………………………………..………… 
  RODZICE/OPIEKUNOWIE* 

…………………………………………………… …………………..…………..……………… 
  RODZICE/OPIEKUNOWIE* Organ prowadzący Szkołę/Dyrektor Szkoły 

Gdańsk, dnia ……………….…………….. 
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