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Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku 

 

U M O W A nr …................/ LSM / 2019  
o świadczenie bezpłatnej usługi edukacyjnej  
na lata 2019-2022 

 
Zawarta w dniu ….................................... pomiędzy Liceum Służb Mundurowych 
im. Macieja Płażyńskiego z siedzibą w Pucku, ul. Kmdr. Szystowskiego 10, 
reprezentowaną przez kmdr. rez. Mirosław ŁUKA, zwanym w treści umowy 
„Szkołą”, 
 

 
a 

 
Rodzicem/Opiekunem Prawnym uczennicy/ucznia 
…................................................ 
 
 

Rodzic/ opiekun prawny Pan Pani 

Nazwisko   

Imię   

Pesel   

Seria i numer dowodu   

Telefon kontaktowy   

E-mail   

 

§1 
 

I. OŚWIADCZENIE SZKOŁY 
 

1. Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiego w Pucku zobowiązuje 
się do nieodpłatnego świadczenia usług edukacyjnych w ramach szkolnego 
planu nauczania przez okres 3 lat, umożliwiając uczniom zdobycie 
wykształcenia średniego i uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego.  

§ 2 

II. OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 
 

1. Rodzic/Opiekun Prawny oświadcza, że przysługuje mu pełne prawo do opieki 
nad uczennicą/uczniem, nazwisko imię (imiona)  

 
…………..…………………………………….................………………………..……… 
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Data i miejsce urodzenia ……............…………………… dalej zwanym 
 „Uczniem” 
 

2. Rodzic/Opiekun Prawny oświadcza, że przekazał Szkole rzetelną informację 
na  temat stanu zdrowia Ucznia oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 
mogących  mieć wpływ na jego zachowanie lub Szkoły Podstawowej. 

§3 

III. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług edukacyjnych na poziomie liceum 
   dla młodzieży na podbudowie Gimnazjum. 
2. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia Uczniowi:  

2.1. Bezpieczeństwo w czasie prowadzonych zajęć (według tygodniowego 
 planu zajęć). 

2.2. Fachowej opieki dydaktyczno – wychowawczej sprawowanej przez 
 wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

2.3. Realizowania programu nauczania z poszczególnych przedmiotów. 

2.4. Nauczania języków obcych z podziałem na stopień zaawansowania 
 znajomości języka. 

2.5. Prowadzenia zajęć sportowych w obiektach przystosowanych do 
 realizacji tego typu zajęć. 

2.6. Optymalnych warunków potrzebnych do wszechstronnego rozwoju, 
 wiążących się z indywidualnym podejściem do każdego ucznia. 

2.7. Możliwości korzystania z wyposażonych sal lekcyjnych oraz sprzętu 
 dydaktycznego i multimedialnego. 

2.8. Podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej 
 uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
 społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

2.9. Dostępu do informacji o postępach edukacyjnych w postaci e–
dziennika. 

§ 4 

IV. ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do: 
 

1.1. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
 

1.2. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do 
zajęć szkolnych. 

1.3. Współpracy ze szkołą w zakresie tworzenia właściwych warunków 
edukacji i wychowania. 

1.4. Zakupu podręczników oraz współfinansowanie obozów sportowych. 

1.5. Zakupu stroju szkolnego (umundurowania) w zakresie określonym przez 
Szkołę.  
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§ 5 
 

V. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Szkoła może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym                 

w przypadku nie przestrzegania przez Ucznia obowiązujących 

wewnątrzszkolnych przepisów (statutu, regulaminu szkoły, zarządzeń 

dyrektora). 

2. Strony niniejszej umowy mogą zaproponować Indywidualny Plan Naprawczy, 

który będzie zawierał warunki zawieszające natychmiastowe wypowiedzenie 

umowy. Indywidualny Plan Naprawczy wymaga dla jego ważności zgody obu 

stron wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Obie strony mogą wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

4. W przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy następuje skreślenie Ucznia         

z listy uczniów. 

§ 6 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 

ukończenia szkoły. 

2. Rok szkolny rozpoczyna się 01 września każdego roku, a kończy się z dniem  

31 sierpnia następnego roku. 

3. Wszelkie zmiany do umowy wymagają dla ich ważności zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnej. 

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy. 

5. Rodzic/Opiekun Prawny wyraża zgodę na: 

5.1. bezpłatne wykorzystanie wizerunku Ucznia zarejestrowanego podczas 

zajęć organizowanych przez Szkołę w celu promocji działalności Szkoły,  

5.2. przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych Szkoły 

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   

Dz. U. 2018 poz. 1000. 
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5.3. zakaz korzystania i posługiwania się przez ucznia telefonem komórkowym 

oraz innymi komunikatorami. 

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach – po 1 dla każdej strony. 

 

 

 

Rodzic / Opiekun Prawny Szkoła 


