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Porozumienie dotyczące nauczania w Liceum Ogólnokształcącym
„Eureka”

Zawarte w dniu 18.07. 2019 r. w Poznaniu pomiędzy:
Eureka Towarzystwo Oświatowe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
z siedzibą w Poznaniu, adres do korespondencji Oś. Przyjaźni 136, 61-686 Poznań,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000329273, NIP 7811836405, REGON
301101165
będącą organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego Eureka,
Oś. Przyjaźni 136, 61-686
w Poznaniu zwaną dalej „Szkołą”
a
1. …………………
2. …………………
zwanymi „Rodzicami”
będącymi rodzicami:
…………………………
zwanym dalej „Uczniem”
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§ 1.
[Przedmiot Porozumienia]
Przedmiotem Porozumienia jest świadczenie przez Szkołę na rzecz Ucznia usług
dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
§ 2.
[Oświadczenia stron]
1. Szkoła oświadcza, że jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkoły publicznej.
2. Rodzice oświadczają, że:
1) akceptują treść Statutu Szkoły oraz obowiązujących regulaminów,
2) zobowiązują się do poinformowania Szkoły o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na bezpieczeństwo Ucznia i innych uczniów oraz
wszystkich istotnych problemach zdrowotnych,
3) zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach dotyczących
wykonywania władzy rodzicielskiej,
4) zobowiązują się do informowania o wszelkich zmiana adresu
zamieszkania lub adresu do korespondencji.
§ 3.
[Czas obowiązywania]
1. Porozumienie zostaje zawarte na okres trwania nauki w liceum
ogólnokształcącym począwszy od roku szkolnego 2019/2020.
2. Osiągnięcie przez Ucznia pełnoletniości nie ma wpływu na obowiązki
Rodziców wynikających
z niniejszej Umowy.
§ 4.
[Warunki płatności]
1. Wysokość oraz terminy płatności wszelkich opłat w roku szkolnym 2019/2020
określa załącznik nr 1 do Porozumienia.
2. W przypadku nieobecności ucznia opłaty nie podlegają zwrotowi.
3. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
4. Szkoła najpóźniej do dnia 31.06.2020 przekaże wysokość opłat obowiązującą
kolejnym roku szkolnym.
5. Opłaty nie obejmują opłat z związanych z zakupem podręczników i ćwiczeń,
zajęciami dodatkowymi, wyjazdowymi formami pracy, wycieczkami.
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§ 5.
[Rozwiązanie Porozumienia]
1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez Rodziców w miesiącach od
września do maja za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez Rodziców w miesiącach od
czerwca do sierpnia
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
września
z obowiązkiem poniesienia opłat za miesiąc czerwiec oraz wrzesień.
3. Szkoła może wypowiedzieć Porozumienie za miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego z ważnych
przyczyn, w szczególności
w przypadku:
1) miesięcznej zaległości w opłatach jeżeli pomimo pisemnego wezwania
z wyznaczeniem odpowiedniego terminu opłaty nie zostały uiszczone,
2) gdy choroba Ucznia zagraża innym uczniom, nauczycielom, pracownikom
szkoły lub osobom trzecim.
4. Porozumienie automatycznie wygasa z chwilą skreślenia Ucznia z listy
uczniów z przyczyn określonych w statucie szkoły.
§ 6.
[Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a
w przypadku braku możliwości polubownego zakończenia sporu przez sąd
właściwy dla siedziby Szkoły.
2. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Szkoły i dwa dla rodziców.
Podpis matki/opiekunki …………………………….
Podpis ojca/opiekuna

………………………………
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