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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH  

W RAMACH NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA  

zawarta w Wejherowie, w dniu _____________________ roku, 

pomiędzy:  

Powiatowym Cechem Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców                                     
z siedzibą w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Gen. J. Hallera 18 , NIP: 588-14-53-944, 
reprezentowanym przez: 
 
1. Michał Rolbiecki – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie – z upoważnienia 

Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie, 
 
zwanym dalej: CECHEM 
 
będącym organem prowadzącym dla: NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY RZEMIOSŁA im. św. Józefa                                         
w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Kalwaryjska 3, zwaną dalej: SZKOŁĄ 

 

a  

 

PANIĄ/PANEM: ____________________________________________________ legitymująca się 
dowodem osobistym: seria _______ numer ___________ PESEL ________________________ 
rodzicem zwanego dalej RODZICAMI / opiekunem prawnym dziecka: 
________________________________ zwanego dalej UCZNIEM, 

CECH oraz RODZICE, zwani są w dalszej części umowy indywidualnie Stroną lub łącznie Stronami.  

 
Organ prowadzący oświadcza, że Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w Wejherowie – 
Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej uzyskanych przed 1 września 
2017 roku i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu 
Wejherowskiego pod numerem 75 z dnia 22 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami. Zadania, 
sposób działania i strukturę organizacyjną Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie określa jej 
Statut dostępny na stronie internetowej SZKOŁY. 
 
 

§ 1 
1. Na mocy niniejszej umowy RODZICE zlecają, a CECH przyjmuje zlecenie świadczenia na rzecz 

UCZNIA usług dydaktyczno-wychowawczych i kształcenia w Niepublicznej Szkole Branżowej                             
I Stopnia im. św. Józefa w Wejherowie, począwszy od roku szkolnego _________________. 

2. CECH zobowiązany jest do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością i najwyższą 
dbałością o dobro UCZNIA. 

§ 2 

1. CECH zobowiązuje się do: 
a. Świadczenia na rzecz UCZNIA usług edukacyjnych oraz innych opisanych w niniejszej 

umowie świadczeń z uwzględnieniem minimum programowego określonego dla 
publicznych szkół branżowych I stopnia przez ministra właściwego do spraw edukacji; 

b. Zatrudniania kadry nauczycielskiej zgodnie z kwalifikacjami niezbędnymi do zajmowania 
powierzonych stanowisk; 
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c. Wyposażenia placówki w artykuły sanitarne i odpowiednie pomoce dydaktyczne; 
d. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich pobytu w SZKOLE; 
e. Współdziałania z Rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem 

2. Zasady organizacji SZKOŁY oraz zasady rekrutacji uczniów określa Statut Szkoły i odrębne 
regulaminy wraz załącznikami.  

§3 

1. Świadczenie usług, o których mowa w §2 jest odpłatne (czesne). 
2. CECH zapewnia ponadto m.in.: zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej na 

podstawie opinii odpowiedniej poradni bądź na wniosek wychowawcy i rodzica. 
3. W ramach czesnego CECH zobowiązuje się do zapewnienia opieki nad uczniem w dni 

prowadzonych w SZKOLE zajęć edukacyjnych, w godz. określonych w tygodniowym planie lekcji.  

§ 4 

1. Opłata z tytułu czesnego obejmuje wyłącznie zakres usług wprost wskazany w niniejszej umowie 
jako odpłatne. 

2. Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez CECH lub proponowane przez RODZICÓW mogą być 
świadczone na mocy odrębnej umowy RODZICÓW z CECHEM lub podmiotem realizującym zajęcia 
za zgodą CECHU.  

3. W przypadku dzieci posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego CECH zapewnia 
bezpłatne zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U.2015.1113).  

§ 5 

1. W ramach niniejszej umowy RODZICE zobowiązują się do:  
a. terminowej zapłaty czesnego i innych opłat należnych CECHOWI;  
b. zapewnienia regularnego uczęszczania UCZNIA na zajęcia prowadzone przez SZKOŁĘ;  
c. zapewnienia UCZNIOWI warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć celem 

wypełniania obowiązku nauki;  
d. współdziałania ze SZKOŁĄ w zakresie edukacyjnym i wychowawczym;  
e. powiadomienia SZKOŁY o rozwiązaniu umowy z Pracodawcą; 
f. powiadomienia SZKOŁY o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania i/ lub numerów 

telefonów kontaktowych, jeśli zmiana taka nastąpiła w trakcie obowiązywania Umowy;  
g. przestrzegania Statutu, w tym w zakresie dotyczącym praw i obowiązków RODZICÓW oraz 

innych obowiązujących regulacji wewnętrznych.  
2. RODZICE zobowiązują się do zapłaty na rzecz CECHU opłaty wpisowej określonej w regulaminie 

Rekrutacji, w chwili złożenia dokumentacji do SZKOŁY.  
3. Czesne wynosi za każdy miesiąc:  

a. 100 złotych miesięcznie od września jednego roku do czerwca kolejnego roku  
b. 0 złotych za miesiące lipiec i sierpień  

- i płatne jest z góry w terminie do 15 dnia miesiąca, za który czesne jest należne, przez cały okres 
trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.  

4. Zwolnieni z miesięcznych opłat z tytułu czesnego oraz opłaty wpisowej są UCZNIOWIE, dla których 
wydana została Zgoda Dyrektora Szkoły zgodnie z regulaminem opłat za wcześniejszym 
powiadomieniem i zgodą CECHU.  

5. Czesne nie ulega zmniejszeniu za okres nieobecności UCZNIA w SZKOLE. SZKOŁA nie jest 
zobowiązana do ponownego przeprowadzenia zajęć, na których UCZEŃ był nieobecny.  
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6. Opłatę i czesne RODZICE wpłacają się na konto organu prowadzącego: Powiatowy Cech Rzemiosł 
w Wejherowie, ul. Gen. J. Hallera 18 , NIP: 588-14-53-944 Konto: Kaszubski Bank Spółdzielczy 
Wejherowo  - nr rachunku: 06 8350 0004 0000 0781 2000 0030  
Przy przelewie koniecznie należy wpisać: (imię i nazwisko ucznia, klasę) 

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez RODZICÓW, RODZICOM nie 
przysługuje zwrot wpłaconej opłaty wpisowej.  

8. Wysokość czesnego w SZKOLE, w trakcie roku szkolnego nie będzie podwyższana.  
9. SZKOŁA zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłaty czesnego w kolejnych latach 

trwania umowy na podstawienie uchwały organu prowadzącego  
10. O zmianie wysokości czesnego RODZICE zostaną poinformowani najpóźniej 1 miesiąc przed jej 

wprowadzeniem. Ewentualna zmiana wprowadzona zostanie pisemnie w formie aneksu do 
niniejszej umowy. 

11. Opóźnienia w opłatach powodują naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.  

§ 6 

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r. i obowiązuje na czas określony tj. 
do zakończenia cyklu kształcenia w SZKOLE.  

2. Za rok szkolny strony uznają okres pomiędzy 1 września jednego roku a 31 sierpnia roku 
następnego.  

3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca w formie pisemnej pod rygorem nieważności                        
z ważnych przyczyn, do których zalicza się m.in.:  
a. zaleganie przez RODZICÓW z zapłatą czesnego za nie mniej niż 3 miesiące;  
b. naruszenie przez UCZNIA Statutu SZKOŁY;  
c. brak możliwości kontaktu z Rodzicami lub Opiekunami lub brak współpracy z ich strony                          

w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej z Uczniem;  
d. nieprzestrzegania przez Rodziców lub Opiekunów lub Ucznia Statutu Szkoły lub innych aktów 

wewnętrznych;  
e. niemożność przez SZKOŁĘ świadczenia usług objętych niniejszą umową.  

§ 7 

1. Skreślenie z listy uczniów SZKOŁY następuje z dniem zakończenia stosunku umownego, 
wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Skreślenie UCZNIA z listy uczniów SZKOŁY może nastąpić w przypadkach wskazanych w niniejszej 
umowie oraz w Statucie SZKOŁY, a także w przepisach o systemie oświaty.  

§ 8 

CECH jest uprawniony do zmiany statutu SZKOŁY w trakcie trwania niniejszej umowy.  

§ 9 

1. CECH nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren SZKOŁY przez UCZNIA, które uległy 
zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.  

2. CECH nie odpowiada za szkody wyrządzone UCZNIOWI, jeżeli SZKOŁA nie uchybiła obowiązkowi 
nadzoru nad UCZNIEM. 

3. RODZICE są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez UCZNIA.  
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§ 10 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                            
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie, 
zwany dalej administratorem.   
a) kontakt do Inspektora Ochrony danych : iod@cechwejherowo.pl; 
b) podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

•  art. 6 ust. 1 lit b RODO dla prawidłowej realizacji umowy, ogólnego rozporządzenia                   
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.  

• ✓ art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów 
wynikających  z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna 
konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych..  

c)  odbiorcami Państwa danych osobowych będą Pracownicy Powiatowego Cechu Rzemiosł                     
w Wejherowie oraz zewnętrzne biuro rachunkowe „M”; 

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego ustawowego okresu 
przechowywania dokumentacji, zgodnie z właściwymi przepisami; 

e) mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania i przenoszenia, 
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody także prawo wniesienia sprzeciwu, 
żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

f) maja Państwo prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych do organu 
nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;  

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia do szkoły, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność prowadzenia działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, oraz realizacji łączącej nas umowy.  

h) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.   

§ 11 

1. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w związku z niniejszą umową wymagają dla swej 
ważności formy pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną 
Stronie będącej adresatem listem poleconym na adres SZKOŁY.  

Adres SZKOŁY do doręczeń:  
NIEPUBLICZNA SZKOŁA RZEMIOSŁA im. św. Józefa w Wejherowie  
ul. Kalwaryjska 3  
84-200 Wejherowo  
Adres RODZICÓW do doręczeń: _____________________________________________________.  

2. RODZICE oświadczają, że zapoznali się ze statutem SZKOŁY (dostępnym na stronie internetowej 
SZKOŁY) i akceptują wszystkie jego zapisy, w szczególności w zakresie wnoszenia opłat, praw                          
i obowiązków UCZNIA.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

RODZICE:       CECH: 

mailto:iod@cechwejherowo.pl

