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Umowa 
w sprawie dni próbnych w Szkole Podstawowej EuroSzkole w Koszalinie 

 
zwanej dalej Szkołą, dla której Fundacja Oświatowa – Europejskie Centrum          

Edukacyjne z siedzibą w Koszalinie (zwana dalej Fundacją) jest organem          

prowadzącym Szkołę, reprezentowanym przez członka Zarządu Fundacji w osobie 

Prezesa Zarządu Ryszarda Modzelewskiego 

 

zawarta w dniu …......................................................................................... pomiędzy     

Fundacją, a Rodzicami /Opiekunami prawnymi zwanymi w dalszej części umowy          

Rodzicami 

 

 
 

§ 1 
 
Szkoła funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych           

prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina. 

 
§ 2 

 
1. Fundacja przyjmuje na dni próbne do Szkoły   

....................................................................................................................................... 
      (imię /imiona/ i nazwisko Dziecka) 

 

1 

Dane osobowe Matka/Opiekunka prawna Ojciec/Opiekun prawny 

Imię i nazwisko   

PESEL   

Nr telefonu   

Adres 
zamieszkania 

 

…..…..………………………. 

………..……………………… 

…..…..…………………………… 

………..…………….…………… 

Adres e-mail 
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Data i miejsce urodzenia Dziecka: ………………………………………………  
 
 
PESEL: ………………………………... 
 
 
 
2. W czasie dni próbnych Fundacja zobowiązuje się świadczyć odpłatnie         

następujące usługi: 

1) kształcić ucznia zgodnie z obowiązującym w szkole Programem Dobrej         

Edukacji, zawierającym Standardy Edukacji Spersonalizowanej, program      

wychowawczo-profilaktyczny i szkolny zestaw programów nauczania,      

 wypracowane przez Instytut Dobrej Edukacji; 

2) zapewnić warunki nauki i opieki zgodnie ze statutem Szkoły; 

3) współdziałać z Rodzicami w zakresie kształcenia i wychowania Dziecka; 

§ 3 

Obowiązki Dziecka uczestniczącego w dniach próbnych są tożsame z obowiązkami          

ucznia wynikającymi ze Statutu Szkoły.  

§ 4 

1. Okres pobytu Dziecka na dniach próbnych może zostać skrócony w przypadku           

nieprzestrzegania przez nie postanowień statutu Szkoły. 

2. Wszystkie straty materialne związane ze szkodą wyrządzoną przez Dziecko         

w czasie dni próbnych w mieniu Szkoły, pokrywają Rodzice.             

§ 5 

1. Rodzice zobowiązani są: 

1) współdziałać ze Szkołą w procesie dydaktyczno-wychowawczym w czasie        

dni próbnych; 

2) przekazywać Dyrektorowi Szkoły wszelkie informacje mające istotne       

znaczenie dla rozwoju Dziecka, stanu zdrowia oraz problemów        

emocjonalnych mogących wpływać na jego zachowanie. 

§ 6 

1. Okres pobytu Dziecka w Szkole w czasie dni próbnych wynosi od 1 do 5 dni.               

Rodzice zobowiązani są do wniesienia na rzecz Szkoły opłaty za dni próbne,            
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przed ich rozpoczęciem, w wysokości 150 zł (niezależnie od liczby tych dni) na             

konto nr 49 1500 1096 1210 9005 5959 0000. 

2. Dodatkowo Rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty za wyżywienie Dziecka,          

jeżeli podejmą decyzję o korzystaniu z niego. Dzienna stawka żywieniowa wynosi           

10 zł. W przypadku zastosowania specjalnych potrzeb kulinarnych dla dziecka          

wynosi ona 14  zł. Posiłek obejmuje obiad dwudaniowy i napój.  

 

§ 7 

Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie, bez           

podawania przyczyny. 

§ 8 

1. Fundacja może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez Ucznia i/lub Rodziców statutu Szkoły; 

2) nieuiszczenie przez Rodziców opłaty za dni próbne Dziecka. 

2. Rozwiązanie umowy z podanych wyżej przyczyn następuje poprzez oświadczenie         

na piśmie lub ustnie. W przypadku ustnego wypowiedzenia umowy, Fundacja          

wyśle oświadczenie o rozwiązaniu umowy na adres Rodziców wskazany         

w umowie. 

§ 9 

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji          

niniejszej umowy będą rozstrzygały w pierwszej kolejności w wyniku negocjacji -           

polubownie. W przypadku braku porozumienia stron, sądem właściwym do         

rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Fundacji. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie        

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym          
dla każdej ze stron. 
 
Załącznik do umowy: 
Nr 1- Karta zgłoszenia Dziecka na dni próbne w Szkole Podstawowej EuroSzkole 
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……………………….…………………… 
 
 

…………………………………………… 
(data i czytelne podpisy 
Rodziców/Opiekunów prawnych) 

 
 

 
 
 

………..………………………………… 
   (podpis członka Zarządu Fundacji) 


