
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSZTAŁCENIA 
 

nr ................../SP1-8/2017 

zawarta w Lublinie w dniu .................................... pomiędzy: 

Educo BSH Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Paśnikowskiego 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w 

Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343497, NIP 7123191863, REGON 060556570, reprezentowaną 

przez Jadwigę Czerkas – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, zwaną dalej 

„Usługodawcą”,  

 

a Panią/Panem ..........................................................................................................................................................., 

zamieszk. ................................................................................................................................................................ ..., 

adres do korespondencji  ............................................................................................................................................, 

legitymującą/cym się dowodem osobistym ...................................., nr PESEL ......................................................., 

nr tel. ....................................., adres mailowy ...........................................................................................................  

Rodzicem/Opiekunem prawnym osoby wymienionej w § 1, zwanym dalej „Usługobiorcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami”. 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest kształcenie, w zakresie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, dziecka:  
 

............................................................................................................., nr PESEL.............................................., 
 (imię i nazwisko ucznia) 
 

zam. ....................................................................................................., gmina ............................................., 

którego przedstawicielem ustawowym jest Usługobiorca. 

2. Usługodawca zlecenie powyższe przyjmuje i oświadcza, że usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy 

będą przez niego świadczone w ramach Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie, na 

warunkach odpowiadających jej Statutowi. 

3. Uczeń został zakwalifikowany do klasy ............................. . 

4. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w 

Lublinie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień. Usługodawca jest zobowiązany 

do informowania Usługobiorcy o zmianach ww. statutu na stronie internetowej: www.sfera.lublin.pl, a także 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Usługodawcy. 
 

§ 2 

1. Usługobiorca zobowiązany jest ponosić koszty usług świadczonych przez Usługodawcę, zwane dalej 

czesnym.  

2. Wysokość czesnego za okres od 1 września do 30 czerwca każdego roku szkolnego wynosi 7.320,00 zł 

(słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), z zastrzeżeniem ust. 6.  

3. Czesne jest płatne w 12 miesięcznych, równych ratach po 610,00 zł (słownie: sześćset dziesięć złotych) 

każda, z wyjątkiem określonym w ust. 4. 

4. Czesne w klasie ósmej będzie rozłożone na 10 miesięcznych, równych rat.  

5. Obowiązek zapłaty czesnego powstaje z dniem 1 września 2017 r., w terminie  określonym w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6. Zmiana wysokości czesnego wymaga zachowania formy pisemnej i aneksu do niniejszej umowy. W 

przypadku niewyrażenia zgody przez Usługobiorcę na zmianę wysokości czesnego, każda ze stron może 

wypowiedzieć umowę ze skutkiem od dnia obowiązywania zmienionego czesnego, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia określonego w § 4 ust. 2. 

7. Usługobiorca wpłaci kwotę ................,00 zł (słownie: ......................................................................... złotych), 

tytułem wpisowego w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszej umowy, przelewem na rachunek 

bankowy Usługodawcy wskazany w § 3 ust. 1 lub gotówką w kasie Usługodawcy. Wpisowe jest 

przeznaczone na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz na przygotowanie infrastruktury szkolnej 

do nowego roku szkolnego. 

8. Usługobiorcy mogą przysługiwać zniżki z tytułu opłat za kształcenie, zgodnie z Regulaminem Zniżek w 

Opłatach za Kształcenie obowiązującym w danym roku szkolnym, ustalonym uchwałą Zarządu Educo BSH 

Sp. z o.o.  

9. Za zajęcia pozalekcyjne nieprzewidziane w planie nauczania, a organizowane na wniosek Usługobiorcy, oraz 

za wyżywienie, Usługobiorca ponosi dodatkowe opłaty odrębnie ustalone. 



10. Absencja ucznia, okres ferii i wakacji nie powodują wygaśnięcia zobowiązań finansowych Usługobiorcy 

wobec Usługodawcy.  
 

§ 3 

1. Usługobiorca zobowiązuje się płacić czesne do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek 

bankowy Usługodawcy w Banku PKO BP S.A. IV O/Lublin, nr: 96 1020 3176 0000 5502 0152 3562 lub 

gotówką w kasie Usługodawcy. 

2. Usługobiorca wyraża zgodę na zaliczanie dokonywanych przez niego wpłat najpierw na poczet najstarszych 

zaległości w płatnościach na rzecz Usługodawcy, niezależnie od tytułów płatności wskazanych przez 

Usługobiorcę.  

3. W razie zwłoki Usługobiorcy w zapłacie należności, o których mowa w § 2, Usługodawcy należą się odsetki 

ustawowe. 
 

§ 4 

1. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia ........................ r. 

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, który rozpoczyna bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym umowa została wypowiedziana.  

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym w przypadku zaległości 

Usługobiorcy w opłatach czesnego wynoszących co najmniej trzykrotność kwoty wymienionej w § 2 ust. 3 

lub w przypadku decyzji Dyrektora Szkoły Podstawowej o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły, podjętej 

w trybie określonym w Statucie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego. 

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 

niewywiązywania się Usługodawcy z zobowiązań wobec ucznia, wynikających z niniejszej umowy lub 

Statutu Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego.  
 

§ 5 

1. Usługodawca zamieszcza istotne informacje o bieżących sprawach szkoły na stronie internetowej 

www.sfera.lublin.pl, a ponadto w ważnych sprawach może także komunikować się z Usługobiorcą, 

korzystając z podanego numeru telefonu i adresu mailowego. 

2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych swoich i swojego 

dziecka, dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy.  

3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji 

niniejszej umowy, nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym podmiotom.  

4. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

5. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednak odmowa zgody na ich 

przetwarzanie skutkuje niemożnością zawarcia umowy o świadczenie usług kształcenia.  
 

 

§ 6 

Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia zawarte w Statucie Szkoły 

Podstawowej im. Bolesława Chrobrego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

........................................................................ ........................................................................ 
 Usługodawca  Usługobiorca 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie wizerunku ucznia w materiałach i publikacjach dotyczących 

szkoły, w tym m. in. na stronie internetowej www.sfera.lublin.pl, na szkolnym profilu Facebook oraz gazetkach 

ściennych na terenie szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi oraz promocyjnymi szkoły. 

 

 

  ........................................................................ 
  Usługobiorca 

 


