PROSIMY O WYPEŁNIENIE JEDNEGO EGZEMPLARZA I ZWROT DO SZKOŁY

ZA OSOBĘ NIEPEŁNOLETNIĄ UMOWĘ PODPISUJĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE

UMOWA
Umowa dotyczy warunków kształcenia w roku szkolnym 2020 / 2021
Umowa została zawarta w dniu .......... września 2020 roku w Łodzi pomiędzy:
1. dyrektorem Szkoły Języków Obcych w Łodzi , ul. Demokratyczna 6 , mgr Jolantą Witaszek , a
2. Panią / Panem.................................................................................................................................
Rodzicem/ Opiekunem prawnym
ucznia………………………………………………………………………………………….....
PESEL (wymagany)…………………………………………………………………………….
adres……………………………………………………………………………………………...
telefon do Rodziców bądź Opiekunów (wymagany)……….…………………………………..
adres e-mailowy do korespondencji ze szkołą ( wymagany)......................................................
PRZEDMIOT UMOWY
1. Szkoła zobowiązuje się do odpłatnej realizacji zadań edukacyjnych określonych w Statucie szkoły i zgodnie z
nim oraz z Umową, zaś Uczeń lub Opiekun prawny zobowiązuje się do przestrzegania Umowy oraz
terminowego regulowania zobowiązań wynikających z Regulaminu Opłat
2. Szkoła zobowiązuje się do organizacji zajęć stacjonarnie w budynku szkoły.
W wyjątkowych wypadkach, w szczególności w razie braku możliwości jednoczesnego spotkania się w sali
wykładowej uczniów i wykładowcy (np. epidemia, pandemia) zajęcia mogą odbywać się z trybie on-line. W
takim wypadku zajęcia odbywają się za pomocą platformy wskazanej przez szkołę. Aby korzystać z zajęć online, w przededniu rozpoczęcia zajęć on-line uczeń otrzymuje informacje o planie i zasadach nauki online.
W przypadku zajęć online Uczeń musi przygotować swóje miejsce pracy .Wymagania techniczne: komputer
stacjonarny, laptop, tablet oraz dostęp do Internetu. Niniejsza umowa obliguje szkołę i ucznia do pracy online z
włączona kamerą oraz mikrofonem przez cały czas trwania lekcji.

Przeniesienie zajęć online nie wymaga osobnej zgody od Rodziców lub Opiekunów.
Rodzic lub opiekun może zrezygnować z zajęć online, co jest równoznaczne z rezygnacją z
kształcenia i rezygnacją ze szkoły.
Przeniesienie zajęć online nie zmienia warunków opłacania czesnego określonego w Regulaminie Opłat.

OBOWIĄZKI SZKOŁY
1. Szkoła zobowiązuje się do realizacji zadań określonych w statucie szkoły.
2. Szkoła zobowiązuje sią do sumiennego wykonywania swoich obowiązków , do profesjonalnego
poziomu prowadzonych przez szkołę zajęć, do systematycznej kontroli postępów uczniów oraz
informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia.
3. Szkoła gwarantuje wysoki poziom kwalifikacji oraz przygotowanie merytoryczne kadry.
4. Szkoła zapewnia stały nadzór metodyczny nad pracującymi nauczycielami.
5. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych.
6. Szkoła ma prawo jednorazowo odwołać zajęcia bez konieczności ich odrabiania. Ewentualne
kolejne odwołanie zajęć skutkuje koniecznością ich odrobienia w ustalonym terminie

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
1.Uczeń zostaje przyjęty do szkoły po podpisaniu niejszej umowy oraz wpłacie wpisowego w
wysokości 150 zł. Wpisowe jest jednorazową wpłatą i nie jest odliczane od czesnego, dotyczy tylko
nowych uczniów, a nie kontynujacych naukę.
2.Uczeń ma prawo znać program przewidziany dla jego poziomu.
3.Uczeń nieobecny na zajęciach dłuższy czas z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn ma
prawo do nadrobienia zaległości w czasie bezpłatnych zajęć wyrównawczych. O konieczności
przeprowadzenia zajęć wyrównawczych decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia. Termin zajeć
ustalany jest indywidulanie.
4.Uczeń ma obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia. Uczeń nieobecny bez
usprawiedliwienia może zostać skreślony z listy.
5.Uczeń ma obowiązek przestrzegać norm współżycia w grupie, ma obowiązek szanować swoich
kolegów, nauczycieli oraz mienie szkoły.Uczeń zobowiązuje się do pokrycia kosztów za wszelkie
zniszczenia dokonane na własności osób trzecich oraz na mieniu szkoły.
6.Uczeń zobowiązuje się do uiszczania czesnego według warunków określonych w
Regulaminie Opłat dołączonym do niniejszej umowy. Nieprzestrzeganie warunków podanych w
Regulaminie Opłat skutkuje usunięciem z listy uczniów.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
umowie dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia zajęć, zapewnienia bezpieczeństwa
Uczniów i organizacji roku szkolnego, w tym rozliczeń w Szkole Języków Obcych przez
cały rok szkolny, podawaniem wyników oraz po jego zakończniu w celu potwierdzenia
dalszego uczestnictwa w zajęciach w kolejnym roku szkolnym za pisemną zgodą wyrażoną
do 30 czerwac 2021. Dane wykorzystywane będą w szczególności do informowania
Rodziców Uczniów niepełnoletnich o organizacji roku szkolnego, postępach dzieci w nauce
lub ewentualnych problemach związanych z nauką w grupie lub realizacją materiału.
2.Uczeń / Opiekun Ucznia niepełnoletniego ma w każdym momencie możliwość wglądu i
zmiany podanych w niniejszej Umowie danych osobowych. Umowa ulega rozwiązaniu
wygasa automatyczne w dniu 30 czerwca 2021 roku. Zajęcia lekcyjne kończą się zgodnie
opublikowanym na stronie internetowej szkoły Kalendarzem Roku Szkolnego.
Podpisując niniejszą umowę potwierdzam, że znam i akceptuję Regulamin Opłat Szkoły
Języków Obcych oraz Kalendarz Roku Szkolnego podane na stronie internetowej
Szkoły

. ................................................ ........................................
UCZEŃ
za osobę niepełnoletniąletną podpisują Rodzice bądź Opiekunowie
.........................................................................................
SZKOŁA
Umowa wygasa automatyczne w dniu 30 czerwca 2021 roku.

