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UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA 
DO GRUPY WYCHOWAWCZEJ SOSW W KRASNYMSTAWIE 

 
 

Zawarta dnia ………………pomiędzy:       

.......................................................................................…………………………………………  

/ imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego; seria oraz numer dowodu osobistego/ 

 

.......................................................................................…………………………………….  

/ adres rodzica/opiekuna prawnego / 

 

a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Krasnymstawie, reprezentowaną 

przez Dyrektora p. Beatę Korszlę 

 

§ 1 

 

1.Umowa zawarta jest na okres od……………………. do…………………….. 

 

2.Umowa dotyczy przyjęcia do grupy wychowawczej 

 

syna/córki 

................................................................................................................................................. 

/ imię nazwisko / 

 

           

 

/ PESEL / 
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§ 2 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Krasnymstawie jest publiczną placówką 
oświatową. 

2. Zasady funkcjonowania grup wychowawczych reguluje statut SOSW w 
Krasnymstawie. 

 
§ 3 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie zobowiązuje się do: 

1. zakwaterowania dziecka na okres roku szkolnego lub na czas wskazany w §1.1               
2. zapewnienia wychowankowi całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) w 

dniach zakwaterowania; 
3. realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty                       

z dnia 7 września 1991 roku, Statutem SOSW w Krasnymstawie oraz rocznym planem 
pracy opiekuńczo – wychowawczej;  

4. zapewnienia wychowankowi opieki i bezpieczeństwa na terenie placówki oraz 
podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek poza jego terenem. 

 
§ 4 

 
1. Pobyt w grupie wychowawczej jest bezpłatny. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do: 

a. Pokrycia kosztów wyżywienia. W kasie Ośrodka, wychowankowie lub ich 
rodzice/opiekunowie prawni, dokonują wpłat za posiłki samodzielnie lub na 
konto ośrodka nr: 23 8200 0008 2001 0012 3262 0010.  W tytule wpłaty 
podaje się imię i nazwisko wychowanka oraz miesiąc za który uiszczana jest 
opłata. Stawka wyżywienia określona jest w zarządzeniu Dyrektora 
Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie nr 6/2014 
z dnia 28.02.2014r. W dniach nauki w szkole (poniedziałek - piątek) 
wychowankowie korzystają z wyżywienia w stołówce ośrodka. W przypadku 
planowanej rezygnacji z posiłków rodzic/opiekun prawny zgłasza to osobiście 
lub telefonicznie u kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych lub w 
sekretariacie w danym dniu do godz. 8:00. Mimo nieobecności uczniów na 
posiłkach bez wcześniejszego zgłoszenia odpłatność za posiłki będzie 
pobierana. 

b. Współdziałania z wychowawcą w zakresie opieki i wychowania, a w 
przypadku choroby/ w miarę możliwości/odebrania dziecka z ośrodka. 

c. Pokrycia kosztów umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia ośrodka 
spowodowanych przez dziecko. 

 
§ 5 

 
1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do opłaty za wyżywienie w stawce 8,50 zł za 

dzień  
2. Opłaty za wyżywienie wychowanków należy wnosić „z dołu” w terminie do 10-tego 

każdego miesiąca. Za zwłokę w uiszczaniu opłat za wyżywienie będą naliczane 
odsetki  w wysokości odsetek ustawowych. 

3. Należności za wyżywienie pomniejszane są o uzyskane na ten cel dofinansowanie z      
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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§ 6 
 

1. Grupa wychowawcza może przebywać w Ośrodku od poniedziałku godz. 7:30, do 
piątku godz. 16:00 

2. Rodzice zobowiązani są do poinformowania Dyrekcji SOSW w Krasnymstawie o 
stanie zdrowia wychowanka będącego pod stałą opieką lekarza specjalisty. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni/ zaopatrują wychowanka w lekarstwa i inne środki 
medyczne. W przypadku choroby wychowanka, wychowawca powiadamia jego 
rodziców/opiekunów prawnych/, którzy niezwłocznie powinni odebrać dziecko z 
ośrodka.  

4. W uzasadnionych przypadkach do chorego dziecka może zostać wezwane pogotowie 
ratunkowe. O fakcie tym zostaną poinformowani rodzice. 

5. W sytuacji spożycia przez wychowanka alkoholu lub zażycia środków odurzających, 
rodzice/opiekunowie prawni powiadamiani są niezwłocznie o zaistniałej sytuacji 
telefonicznie   oraz zobowiązani są do przyjazdu po dziecko. W razie potrzeby zostaje 
wezwane pogotowie ratunkowe jak również policja.   

6. W stosunku do wychowanków agresywnych może zostać wezwana policja.  
7. Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i rzeczy wartościowe 

przechowywane w pokojach wychowanków. 
8. Wychowankowie  Ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami, 

zasadami pobytu i zachowania ,jego statutem oraz ich przestrzegania. W razie łamania 
w/w zasad wychowankowie podlegają karom zapisanym w w/w dokumentach.                     

 
 

§ 7 
 

1. Rodzic/opiekun prawny  ma prawo rozwiązać umowę  powiadamiając Dyrekcję 
Ośrodka na piśmie co najmniej 30 dni przed planowanym rozwiązaniem umowy. 

2. Dyrekcja Ośrodka może odstąpić od umowy w każdym czasie w przypadku naruszenia 
przez rodzica/opiekuna zapisów zawartych w niniejszej umowie lub w przypadku 
skreślenia dziecka z listy mieszkańców w związku z nieprzestrzeganiem postanowień 
 Statutu ośrodka                              oraz niniejszej umowy.  

 
 

§ 8 
 
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 
stron. 
 
 
   
 
 
 
 
..........................................................       ................................                         
        podpis rodzica/opiekuna prawnego             Dyrektor ośrodka  
                                                                                                                   
 


