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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH 
 

zawarta dnia …………  w Warszawie pomiędzy: 
Samodzielnym Kołem Terenowym Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 
z siedzibą w Warszawie, ul. Głogowa 2B, wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez 
Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
nr KRS 0000012875, reprezentowanym przez  
 
1. Monikę Muryn, prezesa Zarządu SKT STO nr 102 
2. Agnieszkę Grajdę, skarbnika Zarządu SKT STO nr 102 
zwanym dalej usługodawcą 
a 
………………….. 
zamieszkałą w …………………………….. 
legitymującą się dowodem  osobistym: 
……………………………………. 
zwaną dalej usługobiorcą, 
 

zwanymi w dalszej części stronami. 

§ 1 

1. Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Dać Szansę” Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego  w Warszawie jest jednostką organizacyjną Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102,   prowadzoną   i nadzorowaną przez 

usługodawcę, zwaną     w dalszej części szkołą. 

2. Zasady organizacji szkoły oraz przyjmowania uczniów określa Statut Społecznej Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Dać szansę” Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

zwany dalej statutem. 

§ 2 

Usługobiorca niniejszym oświadcza, iż przysługuje mu władza rodzicielska- jest prawnym 

opiekunem ………………., a także nie został pozbawiony uprawnień do zawarcia niniejszej umowy.  

§ 3 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekuńczych w Społecznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Dać Szansę” 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie dla ………………., zwanego dalej 

uczniem. 

2. Zakres i sposób świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, określa statut. 

3. Usługobiorca niniejszym oświadcza, że zapoznał się ze statutem i akceptuje jego treść. 

Statut stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
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§ 4 

1. Za świadczenie usług określonych w § 3 usługobiorca zobowiązuje się płacić usługodawcy 

czesne w wysokości 510 złotych (słownie: pięćset dziesięć złotych) za każdy miesiąc od września 

do czerwca w każdym roku trwania umowy. 

2. Usługobiorca jest obowiązany uiszczać czesne z góry do 15 dnia każdego miesiąca. W razie 

opóźnienia w uiszczaniu czesnego usługodawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych.  

3. Usługobiorca będzie wpłacać czesne na rachunek bankowy w sposób następujący: 

Kwotę 450 pln na rachunek bankowy Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”        

o numerze 53102011690000890200114116; 

Kwotę 60 pln na rachunek bankowy Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego nr 102 o numerze 98102011690000880200115295. 

 

4. Za datę spełnienia świadczenia w formie bezgotówkowej uważa się moment uznania rachunku 

bankowego zespołu szkół i stowarzyszenia. 

5. Wysokość czesnego może być raz w roku podwyższona, jednak nie więcej niż o 10 % w stosunku 

do dotychczasowej wysokości. Zmiana wysokości czesnego jest wprowadzana na wniosek  

zarządu SKT STO nr 102, aneksem do niniejszej umowy.  

 

§ 5 

Czesne określone w § 4 nie obejmuje: 

1) kosztów dodatkowych zajęć dydaktycznych, 

2) kosztów uczestnictwa w imprezach pozaszkolnych, 

3) składki z tytułu ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przez okres 

świadczenia usług. 

§ 6 

1. Usługobiorca z tytułu rozpoczęcia nauki w Zespole szkół przez ucznia zobowiązuje się do zapłaty 

wpisowego w wysokości 800 zł.  

2. Usługobiorca wpłaci wpisowe na rachunek bankowy Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych       

w banku PKO BP SA  nr 53102011690000890200114116  lub gotówką do kasy zespołu szkół.  

3. Za datę spełnienia świadczenia w formie bezgotówkowej uważa się moment uznania rachunku 

bankowego zespołu szkół. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę                 

lub Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje zwrot 50% wpłaconego wpisowego. 

 

§ 7 

W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez usługobiorcę 

lub usługodawcę, obowiązek zapłaty czesnego ustaje od miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło odstąpienie od umowy lub upłynął okres wypowiedzenia umowy. 

 

§ 8 

1. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dnia 



Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 102 
02-639 Warszawa,  ul. Głogowa 2 B 

 

 3 

otrzymania aneksu do umowy przewidującego zmianę wysokości czesnego. Odmowa 

podpisania lub niepodpisanie aneksu w powyższym terminie traktowane jest jako odstąpienie 

od umowy przez usługobiorcę. 

2. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, co będzie równoznaczne        

ze skreśleniem ucznia z listy uczniów szkoły, w przypadku zaistnienia następujących 

okoliczności: 

1) usługobiorca nie wniesie w terminie określonym w § 6 ust. 2 wpisowego lub nie wniesie 

czesnego za świadczone usługi przez usługodawcę za okres co najmniej dwóch miesięcy 

i nie wniesie ich pomimo pisemnego wezwania do zapłaty w określonym przez usługodawcę 

terminie, nie krótszym niż 7 dni, 

2) z przyczyn pozostających po stronie ucznia, wymienionego w par. 2 lub usługobiorcy 

wymienionego w części wstępnej niniejszej umowy, niemożliwe będzie stosowanie się do 

obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. 

3. Tryb podjęcia decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów w przypadku, o którym mowa 

w ust. 2 pkt. 2, określa statut. 

§ 9 

Umowa została zawarta na okres ……………………. 

§ 10 

1. Umowa może być wypowiedziana przez usługobiorcę z zachowaniem co najmniej  

2 -tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego miesiąca. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez usługodawcę z zachowaniem co najmniej  

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca, 

wyłącznie z powodu wywołanej przez siłę wyższą niemożności wykonywania usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Przez siłę wyższą rozumie się nie dające się przewidzieć i niezależne od stron zdarzenia 

o nadzwyczajnym charakterze niemożliwe do zapobieżenia.  

 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty   

(Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami). 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

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

  USŁUGODAWCA       USŁUGOBIORCA 

 


