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 اتفاقیة التعلیم في المدرسة االبتدائیة     
 ، القانون المدني ،  2012/  89المبرمة طبقا للقانون رقم   

 )2( 1746اتفاقیة غیر منظمة بموجب المادة 
 

 1المادة 
 االطراف 

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

 
 فیما یلي "المدرسة" 

 و
 

 اسم ولقب الممثل القانوني:
 

 .............................................. 
 
 تاریخ المیالد .............................. ..  
 

 بطاقة الھویة
 
  ............ .. ................................. 

 صالحھ حتى:    
 
  ........................................ 

 
 إقامة دائمة: 

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

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

 
 

 عنوان االتصال (إذا كان مختلفًا عن اإلقامة الدائمة)
 

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

 
 تواصل بالبرید االكتروني:

 ...................... االتصال الھاتف: 
 
  .. .................. 
 

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

 الممثل القانوني ( الوصى) للطفل 
 
 

 اسم: 
 

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

 تاریخ المیالد .................................................    
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فیما یلي الممثلین القانونیین ( الوصى) للطفل .                                                     
 ........... ............................................................................ 

 
 

 2المادة 
 أحكام تمھیدیة

 
المدرسة ھي مؤسسة المدرسة االبتدائیة والمرفق المدرسي ومرفق ما قبل المدرسة بناء على قرار وزارة التربیة والتعلیم  2.1

 التشیكوالشباب والریاضة في جمھوریة 
 

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

 یعلن الممثلون القانونیون أنھ یحق لھم التصرف وأداء األعمال القانونیة بما یحقق مصلحة القاصر (القصر).  2.2
 

 
 3المادة  

 االتفاقیةنطاق 
 

یجب على المدرسة ، وفقاً لھذه االتفاقیة والقوانین المعمول بھا ، أن تقوم بالتدریس وبالتعاون مع الممثلین القانونیین للمشاركة    3-1
ید من  في تعلیم وتدریب التلمیذ بروح المبادئ األخالقیة المعمول بھا عموًما ، مع مراعاة أھمیة التدریس في المدرسة االبتدائیة للمز

 حیاة التلمیذ.
+ كجزء من أنشطتھا التعلیمیة ، ستأخذ المدرسة بعین االعتبار تعلیمات وزارة التعلیم والشباب والریاضة في الجمھوریة التشیكیة 

 والسلطة اإلقلیمیة .......  
 

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

یعلن الممثلون القانونیون أنھم أصبحوا على درایة بالبیئة المدرسیة ویتعھدون بدفع الرسوم المدرسیة بشكل صحیح وأن یدفعوا    3-2
 ) بموجب أحكام ھذه االتفاقیة.6و  5غیرھا من المدفوعات األخرى التي سیضطلعون بھا (انظر المادتین 

كما یعلن الممثلون القانونیون أنھم قد تم إعالمھم والتعرف على الالئحة المدرسیة ، ونشرھا ومحتواھا ، باإلضافة إلى اللوائح   
 الداخلیة األخرى للمدرسة ، والتي بموجبھا تكون ملزمة لألطراف في ھذا االتفاق.

  
 4المادة  

 حضور المدرسة 
 

 د بالحضور المدرسي المشاركة الكاملة للتلمیذ في برنامج التدریس بالمعنى المقصود الملزم في منھج المدرسة االبتدائیة یقص 4-1
تضمن المدرسة أن یكون التعلیم الذي یتم إحرازه على األقل قابالً للمقارنة مع التعلیم الذي یمكن تحقیقھ في المدارس االبتدائیة 

 الحكومیة.
 الحضور المدرسي بموجب اللوائح المدرسیة.  یتم تنظیم 4-2
ویمكن تكمیلھ وتعدیلھ وفقًا لالحتیاجات الحالیة للمدرسة ، وإلحاح المصالح والتوجیھات الصادرة عن المدیر التنفیذي للشركة ومدیر  

 المدرسة. 
 یجب على الممثلین القانونیین احترام ھذه التعلیمات. 

 لمعطاة لھ من قبل المدرسة ، من خالل المعلمین والممثلین اآلخرین للمدرسة. یتبع التلمیذ أیًضا التعلیمات ا   
 یلتزم التلمیذ بحضور المدرسة في المبنى الذي تستخدمھ المدرسة في أنشطتھ.  4-3

 المسؤولیة عن ھذا االلتزام تقع على عاتق الممثلین القانونیین.
زء من التعلیم أو في سیاق الحضور المدرسي (مثل النادي المدرسي ،  تتحمل المدرسة مسؤولیة التلمیذ الموجود في الفصل كج 

ونوادي الھواة ، وما إلى ذلك) في المباني التي تستخدمھا المدرسة في أنشطتھا ، إلى أن یصل التلمیذ إلى المدرسة. یجب أن یترك 
انونیین أو عندما یغادر ھذه المباني (تلمیذ المدرسة المبنى وفقًا للنظام األساسي للمدرسة أو حتى یتم تولیھ أمره من قبل ممثلیھ الق



3 
 

 االبتدائیة) بشكل تحكمي.
 

 
 5المادة  

 رسوم مدرسیة
 

 تخضع رسوم المدرسة لجدول الدفع المتفق علیھ وھي ......... كرونة تشكیھ في السنة من الحضور المدرسي.  5-1
یتم تحدید مبلغ الرسوم المدرسیة بنفس المبلغ لمدة ثالث سنوات من الحضور المدرسي ، من تاریخ توقیع االتفاقیة للسنة الدراسیة 

 الحالیة. 
 في السنوات التالیة ، یمكن زیادة ھذا المبلغ ، وفقا للقانون ، حتى مستوى التضخم. 
 wwwآتنا ، فاتبع قائمة األسعار الصالحة المنشورة على الموقع إذا تمت المطالبة بمخصصات الخصم لطفل آخر یزور منش 

 ............................cz . 
یلتزم الممثلون القانونیون بدفع كل دفعة في تاریخ االستحقاق الخاص بكل دفعھ على حده (راجع جدول الدفع) عن طریق التحویل  

 ............. مع الرمز المتغیر الثابت التالي لكل تلمیذ على حدة: البنكي للحساب رقم .................... ......... 
 دفعة.  12أو   10.........یمكن تقسیم المدفوعات إلى   
سیتم دفع الرسوم المدرسیة من قبل الممثلین القانونیین في موعد ال یتجاوز الیوم الخامس عشر من الشھر للشھر التالي الذي   5-2

 یتم فیھ الدفع. 
 األولى من الرسوم المدرسیة ستتم في موعد ال یتجاوز ................ عن شھر ................  الدفعة  
 دفع رسوم المدرسة یعني أن یتم قید مبلغھا في الحساب المصرفي للمدرسة.  
 یتم إجراء أي تغییرات أخرى في االتفاقیة عن طریق التعدیالت. 
األول لتغطیة التكالیف الفعالة لتعلیم وتعلیم التلمیذ في المدرسة االبتدائیة ونادي المدارس  تُستخدم الرسوم المدرسیة في المقام  5-3

 ، وشراء الكتب المدرسیة والوسائل التعلیمیة ، والتأمین ، فضالً عن النفقات األخرى المرتبطة بالتشغیل السلیم والفعال للمدرسة. 
بات ونوادي الھواة والدورات المدرسیة والمشاركة في التعلیم في الھواء الطلق ،  ال تغطي الرسوم المدرسیة النفقات المتعلقة بالوج 

 إلخ. 
ال توجد أي أھلیة السترداد الرسوم المدرسیة أو جزء منھا للسنة الدراسیة الحالیة إذا تم إنھاء مشاركة التالمیذ في المواظبة   5-4

 صة حصریاً للمدرسة. على الدراسة أو التدریس في المدرسة ألسباب غیر تلك المخص 
یجوز التنازل عن الرسوم المدرسیة في حاالت استثنائیة بقرار من المدیر التنفیذي ورئیس المدرسة بناء على طلب مكتوب من  

 الممثل القانوني.
صرف وفقا عند تنفیذ ھذه االتفاقیة ، یصبح الممثلون القانونیون ملزمین بدفع الرسوم المدرسیة وتصبح المدرسة ملزمة بالت 5-5

 من ھذه االتفاقیة.  3للمادة 
في حال عدم دفع أي قسط من دفعات الرسوم المدرسیة بشكل صحیح ، لن یتمكن التلمیذ من المشاركة في الفعالیات التي تنظمھا  

 المدرسة ، ولكن سیتم توفیر قدر محدود من التعلیم البدیل. 
 12درسیة ، یحق للمدرسة مطالبة الممثلین القانونیین بدفع ودیعة تصل إلى في حالة اإلخالل المتكرر بااللتزام بسداد الرسوم الم 

ضعف المبلغ الشھري للتلمیذ على أساس اإلشعار الذي یحدد المبلغ المرسل إلى الممثلون القانونیون قد تستخدم المدرسة الودیعة  
 لتغطیة الرسوم المدرسیة المتعثرة.

 اإلیداع بالمبلغ المطلوب بناًء على طلب المدرسة. یلتزم الممثل القانوني دائًما بتعبئة  
 ال تستحق الودائع أي فائدة ، وال یمكن استردادھا إال عند إنھاء االتفاقیة أو بناًء على قرار المدرسة بإلغائھا. 
٪ عن 0.05درھا  في حالة التأخر في دفع الرسوم المدرسیة أو رسوم الوجبات ، یحق للمدرسة بموجب القانون أن تأخذ فائدة ق  5-6

 كل یوم تأخیر یبدأ في الیوم األول من الشھر التالي لتاریخ استحقاق الرسوم المدرسیة ذات الصلة. فاتورة.
 

 6المادة  
 حقوق والتزامات األطراف

 
 تلتزم المدرسة بتزوید التلمیذ بالوجبات وفقًا لمتطلبات النظافة الصحیة.  6-1
 القانونیین دفع كامل مبلغ رسوم الوجبات للتلمیذ بحلول الیوم العاشر من الشھر المیالدي التالي. یتعین على الممثلین  6-2

یتم دفع رسوم الوجبة عن طریق الخصم المباشر من الحساب المصرفي ویتعھد الممثلون القانونیون بتقدیم التعاون عن طریق 
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 إعداده. 
6-3. 
 ت ، تلتزم المدرسة بإرسال رسائل تذكیر وفقًا للشروط التالیة: في حالة التأخیر في رسوم المدارس أو الوجبا 
أیام میالدیھ من تاریخ االستحقاق إلى البرید اإللكتروني لإلتصال بالممثل  4عن طریق البرید اإللكتروني بعد  1تذكیر  

 القانوني
 لم یتم االیداع ؛  - 1المشار إلیھا في المادة 

أیام تقویمیة أخرى من تاریخ االستحقاق إلى البرید اإللكتروني الخاص   4إللكتروني بعد  التذكیر الثاني عن طریق البرید ا 
 بالممثل القانوني

 غیر مشحونة ؛ - 1المشار إلیھا في المادة  
 البرید اإللكتروني ، االتصال الھاتفي ، الطلب النھائي. -التذكیر الثالث 

ثالث وأي عقوبات إضافیة (وفقًا لقائمة األسعار الحالیة) ، مثل الفائدة المتأخرة ، یجب على الممثلین القانونیین دفع رسوم التذكیر ال
 مباشرة بعد استالم الفواتیر.

 من ھذه االتفاقیة.  1سیتم إرسال ھذه الفواتیر الجزائیة إلكترونیًا إلى البرید اإللكتروني في المادة 
 لن یتمكن التلمیذ من الحصول على وجبات مدرسیة. في حالة عدم دفع رسوم الوجبات بشكل صحیح بعد التذكیر ، 
یقوم التالمیذ أو ممثلوھم القانونیون بتسجیل أنفسھم او إلغاء التسجیل  للحصول على وجبات الطعام في موعد أقصاه یوم غیاب    6-5

 من الیوم السابق ، عن طریق تسجیل الدخول وكلمة المرور.  4:00التلمیذ حتى الساعة 
ثلون القانونیون بإخطار المدرسة االبتدائیة على الفور بأي تغییرات في الحالة الصحیة للتلمیذ باإلضافة إلى أیة حقائق یلتزم المم  6-6

 أخرى تؤثر على أنشطة المدرسة بموجب ھذه االتفاقیة.
التلمیذ في سیاق لن تكون المدرسة مسؤولة عن أي ضرر ، ال سیما عن األضرار التي لحقت بالحالة الصحة التي یعاني منھا  

 أنشطة المدرسة إذا لم یتم إبالغ المدرسة بھذا التغییر من قبل الممثلین القانونیین في الوقت المناسب.
 غیاب التلمیذ من الصفوف أو البرنامج المدرسي ، مع استثناء التلمیذ من المشاركة فیھ ألي سبب ، تحكمھ اللوائح المدرسیة.  6-7
االبتدائیة ینتقل إلى مدرسة أخرى وتتطلب ھذه المدرسة تصنیفًا حسب درجة ، .............................    إذا كان تلمیذ المدرسة   6-8

 .1991/  291) من القانون رقم 2( 10سیقوم بذلك على أساس المادة 
االتصاالت األخرى ، بشأن القضایا المتعلقة بالھواتف المحمولة أو أجھزة  14-2004/  328 27رقم  14وفقاً لرأي الوحدة  6-9

یمكن استخدام ھذه االتصاالت لالتصال وإرسال الرسائل النصیة وما إلى ذلك فقط أثناء فترات الراحة ولیس أثناء إنعقاد الفصول  
 الدراسیھ. 

عھ في  تتحمل المدرسة مسؤولیة فقدان الھاتف المحمول في مباني المدرسة أثناء الفصول الدراسیة فقط إذا كان الھاتف قد تم وض 
 الموقع المحدد ، أي في مكتب المدرسة. 

 لمزید من المعلومات حول استخدام الھواتف المحمولة ، اطلع على القوانین المدرسیة بالمدرسة.   
من ھذه االتفاقیة ، یتعین على كال الطرفین إبالغ الطرف اآلخر في  1في حالة حدوث تغییر في البیانات المحددة في المادة  6-10

 أیام.   10غضون 
 . یلتزم الممثلون القانونیون بتوفیر المعدات الکافیة للتلمیذ المطلوبھ للحضور الى المدرسھ، باالتفاق مع المدرسة. 6-11 
 

 7المادة  
 حكم نھائي

 
تحریر ھذه االتفاقیھ من نسختین متطابقتین، تحتوي كل منھما على ورقة واحدة ، بھا نص على كال الجانبین وورقة واحدة    تم   7-1

 مع نص في جانب واحد فقط.
 یحصل كل طرف على نسخھ واحده.

 .یتم إبرام االتفاقیة لمدة محددة ، وھي مدة مشاركة التلمیذ في العملیة التعلیمیة وفقًا للقانون 7-2
  في حالة المخالفات المتكررة لالتفاقیة أو اللوائح الداخلیة أو قواعد المدرسة من قبل التلمیذ ، یجوز للمدرسة إنھاء ھذه االتفاقیة ، 

 أیام من تسلیم إشعار اإلنھاء. 2مع فترة إشعار تكون 
 د إرسالھ بشكل واضح. في حالة عدم تسلیم اإلشعار ، یفترض أن التسلیم قد تم تسلیمھ في الیوم الثاني بع 
في حالة إنھاء االتفاقیة خالل الشھر المیالدي ، ال یحق للممثلین القانونیین استرداد رسوم المدرسة للجزء غیر المستخدم من الشھر   

 المیالدي الذي تم فیھ تسلیم إشعار اإلنھاء.
 أغسطس.  31اعتباًرا من   یحق للممثل القانوني إنھاء االتفاقیة دائًما في نھایة العام الدراسي ، أي 
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 لھذه الفترة الممثل القانوني ملزم بدفع الرسوم المدرسیة.  
7-3. 
 من موظف المدرسة.  1یجب التحقق من بیانات التالمیذ واألوصیاء القانونیین المشار إلیھم في المادة  
 مالحظة حول التحقق من البیانات في نھایة ھذه االتفاقیة.  
7-4. 
زاعات الناشئة عن ھذه االتفاقیة والمتعلقة بھا في النھایة من قبل محكمة التحكیم الملحقة بغرفة التجارة التشیكیة تتم تسویة جمیع الن 

والغرفة الزراعیة في الجمھوریة التشیكیة وفقًا لقانون وقواعد اإلجراءات الخاصة بھا من قبل محكم واحد یعینھ رئیس محكمة 
 التحكیم أو محام.

 لین القانونیین سداد جمیع المدفوعات المتعلقة بتغطیة الرسوم المدرسیة ورسوم الوجبات.یجب على الممث 7-5
 یتفق الطرفان على أنھ یحق للمدرسة الكشف عن معلومات حول األشخاص ومقدار المطالبات والمتأخرات بموجب ھذه االتفاقیة. 
7-6 . 
یة واستخدامھا ، باإلضافة إلى نشر صور من أحداث المدرسة تمنح األطراف المدرسة موافقتھا على معالجة بیاناتھم الشخص  

 وأنشطتھا في سیاق الترویج ألنشطة المدرسة وعرضھا. 
للبرلمان األوروبي والمجلس   2016/679یعلن المدیر أن ھذه البیانات الشخصیة تتم معالجتھا وفقًا لالئحة (االتحاد األوروبي) رقم   

 الجة البیانات الشخصیة والحركة الحرة لھذه البیانات.بشأن حمایة األفراد فیما یتعلق بمع
 لمزید من المعلومات، راجع .........................   
.یوافق الطرفان على اعتبار كل ارسالیة یتم تسلیمھا ألحد الممثلین القانونیین قد تم تقدیمھا ؛ یمكن اختیار الشخص وفقًا لتقدیر 7-7 

 المدرسة. 
لیات إلى العنوان الوارد في رأس ھذه االتفاقیة أو إلى العنوان الذي أبلغھ الممثل القانوني إلى المدرسة بواسطة  سیتم إرسال االرسا 

 خطاب مسجل أو شخصیاً إلى ممثل المدرسة. 
 ووجدوھا صحیحة. یؤكد الطرفان أنھما قد أبرما ھذه االتفاقیة وھم یحملون األھلیة القانونیة الكاملة وأنھما قد قرأوھا قبل التوقیع    7-7
 

 
 

 في ............... بتاریخ............... 
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         ........... .................................... 
 
 
 الممثل القانوني         
 
 

 المدیر التنفیذي ومدیر المدرسھ 
 

                        
 
 
 
 
 

 
 بواسطة 1القانوني بموجب المادة تم التحقق من بیانات الطفل وممثلھ 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 في .......................................................... 
 

 توقیع                                                     ................................ 
 
 
 

      


