Umowa o naukę
w Szkole Policealnej - PSZ w Grudziądzu

zawarta w dniu ……………. 2020 roku w Grudziądzu pomiędzy Szkołą Policealną - PSZ
w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 23 reprezentowanym przez Organ Prowadzący: Michał Szymański
zwanym w treści umowy ,,Studium”
a Panią/Panem ……………………………………………..
zamieszkałą/łym ……………………………………………………………….
zwaną/zwanym w treści umowy ,,Słuchaczem”
§1
Szkoła Policealna - PSZ prowadzona przez Michała Szymańskiego
1. jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej nadanych na podstawie wpisu
do ewidencji szkół i placówek publicznych:
a) Kuratora Oświaty w Toruniu pod numerem 347 z dnia 15. 12. 1998 r. oraz
b) Prezydenta Miasta Grudziądza pod numerem 7 z dnia 31. 03. 1999 r.
2. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia w danym
zawodzie ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej:
3. stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych) ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej;
4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5. kształci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ustalonej
przez Ministra edukacji Narodowej;
6. zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone
dla nauczycieli szkół publicznych.
§2
Studium zobowiązuje się do kształcenia ,,Słuchacza” w zawodzie:
Technik Administracji - 2 lata, Technik Usług Kosmetycznych – 2 lata, Technik Masażysta – 2 lata,
Opiekun Medyczny – 1rok – podkreśl wybrany kierunek
Przez okres: od 02.2020 roku do 01.2021 roku (O. Medyczny)
od 09.2019 roku do 06.2021 roku (administracja, masażysta, kosmetyczka)
podkreśl okres nauczania wybranego kierunku

§3
1.Słuchacz zobowiązuje się do uczestnictwa w ponad - 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Niespełnienie wymaganej frekwencji skutkuje brakiem promocji na semestr programowo wyższy
oraz skreśleniem z listy Słuchaczy.
2. Słuchacz wybiera Szkołę Policealną – PSZ jako pierwszą, jeśli nawet uczęszcza do innej szkoły
policealnej (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z 2017r.
3. ,,Słuchacz” oświadcza, iż zapoznał się przed podpisaniem niniejszej umowy ze Statutem
oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy
Szkoły Policealnej - PSZ w Grudziądzu w akceptuje jego treść.

§4
1. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia pod rygorem nieważności
złożonego na piśmie za miesięcznym terminem uprzedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez ,,Studium” bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku, gdy liczba Słuchaczy w oddziale w wyniku naboru nie przekroczy 15 osób
oraz gdy liczba grupy zmniejszy się o co najmniej 40% stanu początkowego.
3. Umowa rozwiązuje się w przypadku skreślenia ,,Słuchacza” z listy słuchaczy z powodu braku
postępów
w nauce dokonanego na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej ,,Studium”.
§5
Dodatkowo strony postanawiają:
1. Warunkiem rozpoczęcia nauki w ,,Studium” jest dostarczenie kompletu dokumentów:
świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2 zdjęć oraz okazania dowodu osobistego.
2. W trakcie trwania pierwszego semestru obowiązkowe jest przeprowadzenie badań lekarskich
w medycynie pracy – organizuje szkoła.
§6
W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy
Obowiązujące w ,,Studium”, ogólnie obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego i przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7
Szkoła Policealna – PSZ jest ośrodkiem egzaminacyjnym w związku z tym, wszystkie egzaminy
kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie szkoły i są bezpłatne.
§8
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o obowiązku informacyjnym
z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w celu związanym
z procesem rekrutacji do placówek oświatowych
§9
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku i danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu,
do wykorzystania w celach informacyjnych i promocyjnych, m.in. w budynkach szkolnych, na stronach internetowych
oraz serwisach społecznościowych prowadzonych przez Szkołę Policealną PSZ ul. Mickiewicza 23 Grudziądz
oraz przez zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2018r. Nr 101, poz.1000.)Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom, a także
posiadam prawo dostępu do nich i ich poprawiania.
*ubezpieczenie grupowe. Zostanie zawarte po dokonaniu wpłaty przez wszystkich słuchaczy.

* niepotrzebne skreślić
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(podpis Słuchacza)

