
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
„NOBILITO” w Częstochowie

ul. Brzeźnicka 60A, 42-215 Częstochowa
Tel. 602 539 902, www.sms-nobilito.pl, sekretariat@sms-nobilito.pl 

UMOWA O NAUCZANIE I KSZTAŁCENIE
W SZKOLE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

„NOBILITO” W CZĘSTOCHOWIE
PŁYWANIE

zawarta w dniu .………………………………………………………………………r. w Częstochowie pomiędzy:

Szkołą Podstawową zwanym dalej „Szkołą”, która nosi nazwę: Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego "NOBILITO" w Częstochowie, przy ul. Brzeźnicka 60A, 42-215 Częstochowa, 
prowadzoną przez Fundacja SKRA Częstochowa, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000743879, NIP 5732903833, reprezentowaną 
przez Pana Artura Szymczyk - prezesa Klubu Sportowego SKRA Częstochowa - w imieniu 
którego działa:
Elżbieta Paciepnik - Dyrektor Szkoły - działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
26.07.2021 r. wydanego przez Fundację SKRA Częstochowa,

a

Rodzicami/opiekunami prawnymi*

dziecka…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanego dalej „Uczniem”

Imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego…….………………………………………….………………….....

legitymująca się dowodem osobistym:

seria …………….…………………….……numer………………………...….……………………..…………………………….

wydanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………...

PESEL…………………….…………..…….NIP………………………………...…………………………………………………...

Zamieszkała…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zameldowana ………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko ojca /opiekuna prawnego: ……………………………………………….………………………...

legitymujący się dowodem osobistym:

seria.………………..................……numer………………….……………………............……………………………

wydanym przez ………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL……………………..………….…….NIP……………………….……………………………………………………………...

Zamieszkały……………………………………………………………………………………………………………………………..

Zameldowany ………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanymi dalej „ Opiekunami”.

Szkoła oraz Opiekunowie, zwani dalej  „Stronami”, zgodnie oświadczają, że zawierają
umowę o następującej treści:
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§ 1

SZKOŁA  oświadcza, że:
1. Jest prowadzona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w Częstochowie, przy ul.
Brzeźnickiej 60A, i realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r.
Poz 356).

2. Szkoła jest szkołą niepubliczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), wpisaną do
ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa pod
numerem 398.

3. Zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Szkoły określa jej Statut (dalej
zwany „Statutem”).

§ 2

Opiekunowie oświadczają, że:
1. przysługuje  im  pełna  władza  rodzicielska  /  są  prawnymi  opiekunami

Ucznia………………………………………………..…………………………  i  są  uprawnieni  do  zawarcia
niniejszej umowy,

2. przekazali  Szkole  rzetelną,  zgodną  z  prawdą  i  wyczerpującą  informację  na  temat
stanu zdrowia Ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na
jego zdrowie, kształcenie i zachowanie.

§ 3

1. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Ucznia usług edukacyjnych oraz
innych usług opisanych w niniejszej umowie z uwzględnieniem tzw. minimum
programowego określonego dla publicznych szkół podstawowych przez ministra
właściwego do spraw edukacji.

2. Szkoła zapewnia, iż liczebność klas nie przekroczy 26 uczniów w jednej klasie
(dopuszcza się większą ilość po uzgodnieniu z opiekunami prawnymi).

3. Szkoła zobowiązuje się do świadczenia następujących dodatkowych usług, w tym:
a) opieki nad uczniem w godz. 7.30-17.00,
b) zajęcia wspierające ucznia,
c) opiekę pedagoga i logopedy,
d) opiekę pielęgniarską,
e) zajęcia z trenerami/instruktorami pływania na basenie,
f) zajęcia treningu motorycznego w sali treningowej z osobą posiadająca odpowiednie

kwalifikacje,
g) trening specjalistyczny pływania na obiekcie specjalistycznym z osobą posiadającą

odpowiednie kwalifikacje,
h) zajęcia judo/aikido z trenerem w sali ćwiczeń,
i) „trening mentalny” z psychologiem sportu,
j) dofinansowania do wyjazdów na turnieje i obozy sportowe w kraju i zagranicą.
k) dofinansowanie w zakresie posiadanych możliwości do sprzętu sportowego.
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§ 4

Zakres świadczonych przez Szkołę usług w ramach czesnego nie obejmuje:
a) wyżywienia ucznia w postaci zapewnienia mu obiadu z zastrzeżeniem, iż Szkoła

umożliwia uczniom korzystanie z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej  za
dodatkową odpłatnością,

b) wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych,
c) wyjazdów na „zieloną szkołę” i zimowiska,
d) udziału w imprezach kulturalnych,
e) innych  imprez organizowanych w szkole przez Uczniów i Opiekunów.
f) pozostałych świadczeń nie wymienionych enumeratywnie w treści §3.
g) obowiązkowego stroju szkolnego – uzgodnionego przez Radę Pedagogiczną i Radę

Rodziców.

§ 5

1. Prawni opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia uczniowi obowiązkowego stroju
szkolnego (tj. koszulki Polo oraz bluzy sportowej) oraz  stroju galowego (tj. czarne/
granatowe spodnie/spódnica, biała koszula/bluzka) na  uroczystości szkolne i
państwowe organizowane przez szkołę.

2. Nieopisane w umowie dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oferowane przez
Szkołę lub proponowane przez Opiekunów mogą być świadczone na mocy odrębnej 
umowy Rodziców ze Szkołą lub podmiot realizujący zajęcia za zgodą Szkoły, z
zastrzeżeniem, iż Szkoła będzie miała możliwość zapewnienia wykonania tego typu 
usług.

§ 6

1. Na mocy niniejszej umowy Rodzice zlecają, a Szkoła przyjmuje zlecenie świadczenia
na rzecz Ucznia usług dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w Szkole
począwszy od roku szkolnego 2021/2022.

2. Szkoła zobowiązana jest do wykonywania niniejszej umowy z należytą starannością i
dbałością o dobro Ucznia.

§ 7

W ramach niniejszej umowy opiekunowie prawni zobowiązują się do:
1. przestrzegania warunków niniejszej umowy, w szczególności terminowej zapłaty

czesnego i innych opłat
2. zapewnienia regularnego uczęszczania Ucznia na zajęcia prowadzone przez Szkołę i

zapewnienia Uczniowi warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć celem
wypełniania obowiązku szkolnego,

3. ścisłej współpracy ze Szkołą przez cały czas trwania niniejszej umowy,
4. przestrzegania Statutu w zakresie dotyczącym praw i obowiązków prawnych

opiekunów.

§ 8

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, że każdy rok szkolny trwa od 1 
września każdego roku do 31 sierpnia roku następnego, zgodnie z art. 63 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Opiekunowie zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły za usługi opisane w § 3 
czesnego w wysokości 270 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) miesięcznie z 
góry za każdy miesiąc, przez dwanaście miesięcy w roku szkolnym.
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3. Czesne płatne jest z góry za każdy miesiąc w terminie do dziesiątego dnia każdego
miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który czesne jest należne, przez cały okres
trwania umowy, niezależnie od ewentualnej nieobecności (i przyczyn tej nieobecności)
Ucznia w Szkole.

4. Pierwsze czesne prawni opiekunowie płacą do 30 sierpnia za miesiąc wrzesień
roku szkolnego, w którym Uczeń rozpoczyna naukę.

5. Czesne i inne opłaty należne Szkole należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego „ NOBILITO” w Częstochowie:

 ING Bank – 71 1050 1360 1000 0090 3201 6447

6. Opóźnienia w zapłacie przez Oprawnych opiekunów opłat upoważnia Szkołę do naliczenia
odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 9

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości czesnego do 10%,
ale nie częściej niż jeden raz w roku szkolnym.

2. Zmiana wysokości czesnego w trakcie obowiązywania niniejszej umowy nie wymaga
podpisywania aneksu do umowy.

3. O zmianie wysokości czesnego Szkoła poinformuje opiekunów na dwa miesiące przed
dniem, od którego ma obowiązywać nowa wysokość czesnego.

§ 10

1. Umowa niniejsza zawarta została na czas określony jednego roku szkolnego. Za rok
szkolny strony uznają okres pomiędzy 1 września jednego roku, a 31 sierpnia roku
następnego.

2. Umowa niniejsza ulega automatycznemu przedłużeniu na następny rok szkolny, jeśli
Rodzice  nie  wypowiedzą  jej  najpóźniej  do  dnia  31  maja  roku  szkolnego
obowiązywania umowy.

§ 11

1. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez opiekunów z zachowaniem 3-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym że w
przypadku wypowiedzenia złożonego w okresie od 28 lutego do 31 maja danego roku
szkolnego niniejsza umowa wygasa z dniem 31 sierpnia tego samego roku.

2. Opiekunowie mają prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania przez Szkołę warunków niniejszej
umowy lub postanowień zawartych w Statucie.

3. W przypadku zmiany Statutu w sposób, który wpływa na obowiązki prawnych
opiekunów, mają oni prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o zmianie
Statutu do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem na koniec danego miesiąca
kalendarzowego.

4. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez Szkołę z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca wyłącznie z powodu
spowodowanej przez siłę wyższą niemożności wykonywania usług będących
przedmiotem niniejszej umowy. Przez siłę wyższą rozumie się niedające się
przewidzieć i niezależne od Szkoły zdarzenia o nadzwyczajnym charakterze 
niemożliwe do zapobieżenia. Przez siłę wyższą rozumie się również akty administracji
państwowej i samorządowej oraz zmiany prawa lub zmiany jego interpretacji
uniemożliwiające wykonanie umowy lub powodujące, iż jej wykonywanie połączone
byłoby z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby Szkole rażącą stratą, lub likwidację.
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5. Szkoła ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów 
wypowiedzenia w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

a) zalegania przez opiekunów z zapłatą czesnego przez okres co najmniej jednego 
miesiąca, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni 
i uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy

b) rażącego naruszania przez opiekunów bądź Ucznia postanowień zawartych w 
Statucie, które w szczególności uniemożliwiają pracę nauczycielom lub stwarzają 
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów.

c) otrzymania przez Ucznia na koniec roku szkolnego nagannej oceny z zachowania.

6. W przypadku rozwiązania umowy Dyrektor skreśla ucznia z listy Uczniów Szkoły i 
kieruje do szkoły wskazanej przez rodziców/prawnych opiekunów celem kontynuowania 
nauki.
7. Decyzja dyrektora w tej sprawie nie wymaga zasięgania opinii innych organów szkoły.
8. Poza przypadkami opisanymi powyżej umowa niniejsza nie podlega rozwiązaniu przed 
upływem okresu na jaki została zawarta i w okresie, w którym obowiązuje.

§ 12

1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe wniesione na teren Szkoły przez Ucznia, 
które uległy zniszczeniu, zagubieniu lub utracie w inny sposób.

2. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Ucznia (uczniów) innemu uczniowi 
(uczniom), jeżeli nie uchybiła obowiązkowi nadzoru nad uczniami.

3. Prawni opiekunowie są obowiązani do naprawienia szkody wyrządzonej przez Ucznia.

§ 13

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 Strony
podany na pierwszej stronie niniejszej umowy, a w przypadku Szkoły dodatkowo w
sekretariacie Szkoły przy ul. Brzeźnickiej 60A w Częstochowie.

2. Opiekunowie wyrażają zgodę na doręczanie im wszelkich zawiadomień i oświadczeń
Szkoły dokonywanych w związku z niniejszą umową drogą mailową na adres
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, w tym adresu mailowego, każda ze Stron
zobowiązana jest o fakcie tym poinformować drugą Stronę.

§ 14

Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkich  informacji
o charakterze poufnym uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy
Zobowiązanie  to  oznacza  równocześnie  obowiązek  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich
informacji oraz treści umowy. Ujawnienie jakichkolwiek informacji wchodzących w zakres
określony w tym paragrafie wymaga uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 15

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  General  Data
Protection  Regulation  -  GDPR 2016/679 z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie  osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,  informujemy,  że
administratorem  danych  osobowych  Rodziców/Opiekunów  prawnych  oraz  danych
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osobowych dziecka jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie, ul. 
Brzeźnickiej 60A, 42-215 Częstochowa

Dane  osobowe  Rodziców/Opiekunów  prawnych  dziecka  oraz  dziecka  są  gromadzone 
i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji zadań 
statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego w czasie 
nauki  dziecka  w  Szkoła  Mistrzostwa  Sportowego  „NOBILITO”  w  Częstochowie ul. 
Brzeźnicka 60A, 42-215 Częstochowa.

Dane osobowe Rodziców/Opiekunów prawnych dziecka przechowywane będą przez okres 
edukacji dziecka w naszej szkole, a następnie trwale usuwane.

Dane  osobowe  Pana/Pani  dziecka  przechowywane  będą  przez  okres  edukacji  dziecka 
w naszej szkole, archiwizowane przez 5 lat (przy czym arkusze ocen–50 lat), a następnie 
trwale usuwane.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym 
niezbędne,  w  celach  związanych  z  rekrutacją  do  szkoły  oraz  realizacją  procesu 
dydaktycznego.

§ 16

1. Rodzice  oświadczają,  że  zapoznali  się  ze  statutem,  regulaminem  i  procedurami
obowiązującymi w Szkole i akceptują wszystkie  zapisy tych dokumentów.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego

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

…………………………………………...  ……………………………………………     ……………………………………….
Szkoła  matka/opiekun prawny  ojciec/opiekun prawny
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