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UMOWA O KSZTAŁCENIE 

 

zawarta w dniu …………… 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” Sp. z o.o.  

z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, zarejestrowaną  

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000118304, NIP 895-10-01-003, REGON 930368071, 

reprezentowaną przez: Urszulę Nowak – Prezesa Zarządu,  

 

zwaną dalej: „SZKOŁĄ”  

 

a 

 

Panią (Panem) ……………………………………………………………….., NR PESEL…………………………………....., 

ur…………………… r. w ……………………………….., legitymującą (-ym) się dowodem osobistym nr: 

………………………………..., zam. …………………………………………………………………………………………………,  

nr tel ……………………………………………….., adres e-mail: ……………………………………………….., 

imiona rodziców………………………………………………. 

 

zwaną (-ym) dalej: „SŁUCHACZEM” 

 

§ 1 

1. SZKOŁA zobowiązuje się do kształcenia SŁUCHACZA w Liceum Ogólnokształcącym dla 

Dorosłych „Edukacja” we Wrocławiu (dalej jako: Liceum), począwszy od dnia 

………………………. do końca cyklu kształcenia w Liceum.  

2. Kształcenie SŁUCHACZA, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie  

w systemie:) zaocznym 

 

§ 2 

1. SŁUCHACZ zobowiązuje się do: 

a) systematycznej i aktywnej nauki, 

b) uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w wyznaczonych przez Szkołę terminach, 

c) przestrzegania Statutu Liceum, 

d) przestrzegania zarządzeń organizacyjnych i porządkowych wydawanych przez Szkołę, 

e) terminowego wnoszenia opłat wymienionych w § 3 umowy, 

f) niezwłocznego informowania na piśmie o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania  

i podania aktualnego adresu korespondencyjnego, 

g) w przypadku rezygnacji z nauki, złożenia stosownego oświadczenia o wypowiedzeniu 

niniejszej umowy. 

2. SZKOŁA w ramach kształcenia SŁUCHACZA zobowiązuje się do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych określonych programem nauczania zatwierdzonym przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 

3. SŁUCHACZ oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującym Statutem Liceum. 
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§ 3 

1. Z tytułu kształcenia w Liceum SŁUCHACZ, w okresie od 1 września każdego roku do 30 

czerwca roku następnego, zobowiązany jest uiszczać miesięczne czesne w kwocie: 100 zł 

(słownie: sto złotych 00/100) płatne do 10go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 

2. W semestrze programowo najwyższym  (semestr szósty) czesne za miesiąc maj i czerwiec 

płatne jest do dnia 20go kwietnia.  

3. Za dzień zapłaty czesnego uważa się datę wpływu czesnego na rachunek bankowy SZKOŁY  

w PKO BP nr 71 1020 5226 0000 6002 0439 1348 

4. SŁUCHACZ zobowiązuje się do terminowego uiszczania czesnego, o którym mowa  

w ust. 1. W przypadku opóźnienia w płatności czesnego, SZKOŁA uprawniona jest do naliczenia 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

5. Czasowa nieobecność SŁUCHACZA na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia czesnego 

ani do nieprzestrzegania ustalonych w niniejszej umowie terminów płatności. 

 

§ 4 

1. Doręczeń wszelkiej korespondencji SZKOŁA dokonuje na adres SŁUCHACZA podany  

w umowie. O każdym przypadku zmiany adresu Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić SZKOŁĘ na piśmie, a jeżeli powiadomienie wysyłane jest przez SŁUCHACZA 

pocztą to wówczas dla celów dowodowych SŁUCHACZ powinien posiadać zwrotne 

poświadczenie odbioru. 

2. W razie braku informacji o zmianie adresu, pisma przesłane przez SZKOŁĘ na ostatnio 

wskazany przez SŁUCHACZA adres uważa się za doręczone.  

3. SŁUCHACZ wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych w takim zakresie  

i w taki sposób jaki jest to konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na okres kształcenia SŁUCHACZA w Liceum w terminie  

wskazanym w § 1 punkt 1 . 

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiące kalendarzowego. 

2. SZKOŁA ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia  

w przypadku: 

a) skreślenia SŁUCHACZA z listy słuchaczy, 

b) naruszenia przez SŁUCHACZA w sposób rażący warunków niniejszej umowy lub Statutu 

Liceum, 

c) w razie wszczęcia postępowania likwidacyjnego SZKOŁY, 

d) zalegania przez SŁUCHACZA z zapłatą czesnego za okres co najmniej dwóch miesięcy,  

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do jego zapłaty w terminie 7 dni i uprzedzeniu 

o możliwości rozwiązania niniejszej Umowy. 

3. W każdym przypadku rozwiązania umowy SŁUCHACZ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz 

SZKOŁY wszystkich należnych opłat.  

4. Strony ustalają, że ostatnim dniem zaliczanym do okresu, za który SŁUCHACZ zobowiązany 

jest ponosić opłaty jest data rozwiązania umowy, przy czym opłata za każdy rozpoczęty okres 

jest należna w całości. 
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5. SZKOŁA może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów do uruchomienia kierunku;  

w takim przypadku SZKOŁA zwróci wpłacone przez SŁUCHACZA kwoty. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

Spory mogące powstać w związku z niniejszą umowa rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby SZKOŁY. 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Statut Szkoły. 

§9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 SŁUCHACZ SZKOŁA 

 

 

 


