
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH

Umowa zawarta pomiędzy 

rodzicem/ przedstawicielem prawnym (opiekunem) wychowanka 

a

Sławęcińskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych 

– organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku

o  świadczenie  usług  edukacyjno  -  wychowawczych  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Socjoterapii  w  Ryszewku.  

Umowa  zawarta  w  dniu  .............................................  pomiędzy  Sławęcińskim  Stowarzyszeniem  Inicjatyw

Lokalnych  reprezentowanym  przez  prezesa:  dr  Beatę  Skubiak,  skarbnika:  Renatę  Łozdowską

a ............................................................................................................................................................. zamieszkałym

w ...................................................................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym seria................. nr........................ – rodzicem/ przedstawicielem prawnym

(opiekunem) ucznia.......................................................................................................................................................

Umowa zawarta na okres  pobytu dziecka w ośrodku.

§ 1
Młodzieżowy  Ośrodek  Socjoterapii  w  Ryszewku  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług  edukacyjnych  i
wychowawczych  w  zakresie  programów  dydaktycznych  opartych  na  podstawie  programowej  obowiązującej  
w szkole podstawowej, zatwierdzonej przez MEN oraz usług wychowawczych w oparciu o statut MOS w Ryszewku,
Regulamin Wewnętrzny oraz zatwierdzone programy: profilaktyczny, wychowawcze oraz Indywidualny Program
Edukacyjno - Terapeutyczny.

§2
1. Wychowanek podlega zasadom organizacyjnym i dydaktyczno - wychowawczym  MOS w Ryszewku, w tym
odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z przepisami regulującymi jej funkcjonowanie.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOS w Ryszewku oraz prawa i obowiązki wychowanków regulują Statut
MOS w Ryszewku oraz Regulamin Wewnętrzny.

§3
Rodzice/ przedstawiciel prawny (opiekun) wychowanka zobowiązują się do:

 współpracy z kadrą MOS w Ryszewku w zakresie:
-udzielenia informacji dotyczących wychowanka zgodnie ze swoją wiedzą i stanem faktycznym;
-zaangażowania w proces wychowawczy oraz edukacyjny wychowanka;
- aktywnego współoddziaływania zgodnie z zaleceniami kadry na wychowanka podczas pobytu w domu

rodzinnym/ placówce, w celu wzmacniania procesu wychowawczego.
 udziału w konsultacjach z wychowawcami i psychoterapeutami ośrodka,
 współodpowiedzialności za proces wychowawczy wychowanka,
 zapewnienia wychowankowi ubezpieczenia zdrowotnego i NNW,
 wniesienia jednorazowej opłaty na rzecz wyprawki szkolnej w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta

złotych 00/100) na dany rok szkolny,
 wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wychowanka do 10-tego dnia każdego miesiąca w wysokości 350,00

PLN (słownie: trzysta złotych 00/100) – płatne z góry,
 ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia dokonane przez wychowanka –na podstawie 



przedłożonych protokołów zniszczeń,
 ponoszenia opłat za: wykup lekarstw dla wychowanka w razie potrzeby, zgodnie z zaleceniami lekarza,
 wyposażenie wychowanka w bieżące środki higieny osobistej, odzież odpowiednią pod względem ilości

oraz pory roku, odzież na zajęcia sportowe,
 pokrywania kosztów przejazdów do domu rodzinnego.

§4
Rodzice/ przedstawiciel prawny (opiekun) wychowanka wyrażają zgodę na:

 udzielanie wychowankowi pomocy medycznej zgodnie z jego stanem zdrowia;
 poddawania wychowanka diagnozie i terapii pedagogicznej oraz podejmowania wszelkich działań 

zgodnych z diagnozą;
 poddawanie wychowanka diagnozie i terapii psychologicznej oraz podejmowania wszelkich działań 

zgodnych z diagnozą;
 poddawanie wychowanka diagnozie psychiatrycznej/psychoterapii oraz razie konieczności działaniom 

zgodnym z diagnozą;
 poddawanie wychowanka testom na obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie wychowanka 

wykonywanych przez wychowawców na terenie MOS w Ryszewku;
 kierowania wychowanka do specjalistycznych placówek udzielających pomocy;
 hospitalizację wychowanka w razie konieczności.

§5
W przypadku stwierdzenia komisyjnego zniszczenia mienia należącego do MOS w Ryszewku, bądź do

osób przebywających na jego terenie - będących skutkiem działania wychowanka, rodzic/ przedstawiciel prawny
(opiekun)  wyraża  zgodę  na  pokrycie  kosztów tych  szkód,  wynikających  z  łamania  zasad funkcjonowania  oraz
regulaminu Ośrodka, bądź norm zwyczajowych.

§6
Rodzice/ przedstawiciel prawny (opiekun) mają prawo do:

 szczegółowej  bieżącej  informacji  na  temat  stanu  zdrowia  wychowanka,  jego  postępów  w  procesie
wychowawczym oraz dydaktycznym,

 kontaktu  z  wychowankiem  zgodnie  z  zasadami  określonymi  przez  Regulamin  Wewnętrzny  MOS  w
Ryszewku,

 korzystania z poradnictwa i konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w MOS w Ryszewku.

§7
Skreślenie  z  listy  wychowanków  następuje  zgodnie  z  zapisami  w  Statucie  MOS  Ryszewko  oraz  Regulaminie
Wewnętrznym lub w przypadku notorycznego łamania przyjętych norm i zasad przez wychowanka.

§8
W sytuacji nie otrzymania przez wychowanka promocji do klasy programowo wyższej i braku możliwości 
powtarzania nauki na danym poziomie nauczania w MOS Ryszewko rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się 
do zapewnienia wychowankowi opieki w innej placówce.

§9
W przypadku skreślenia wychowanka z listy uczniów umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.

     

Prezes:

Skarbnik:                                                                        Rodzice/ przedstawiciel prawny (opiekun)


