
UMOWA O ŚWIADCZENIE ODPŁATNEJ USŁUGI NAUCZANIA JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO 

 
Zawarta w dniu………11…………../..……01………./…2019r…………….pomiędzy :  
 
Szkołą Języków Obcych EASY LINGUA Monika Książak 
z siedzibą w Leszczydole Starym 73, 07-202 Wyszków  
NIP : 762-194-48-47 
Reprezentowaną przez Monikę Książak, dalej zwaną Szkołą Języków Obcych ,  
a  
Panią/Panem...................................................................................................................  
Dowód Osobisty (Seria/NR): ........................................................................................  
ul:....................................................................................................................................  
kod pocztowy: …...... - …...... miejscowość: …...........................................................  
telefon kontaktowy: .................................. e-mail: .......................................................  
dalej zwaną/zwanym Rodzicem.  
Dane Ucznia:  
imię i nazwisko..............................................................................................................  
rok urodzenia.................................................................................................................  
 
Data rozpoczęcia kursu: ...........11.01.2019r...................………………………. 
 
1. PRZEDMIOT UMOWY  
 
1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie płatnych usług edukacyjnych w zakresie nauki 
języka angielskiego w wynajmujących pomieszczeniach w Szkole Podstawowej im. Cypriana 
Kamila Norwida w Dąbrówce. 
1.2. Szkoła Języków Obcych gwarantuje odpowiedni poziom językowy i metodyczny lektorów 
oraz ciągłość nauki. W przypadku zajęć odwołanych przez nauczyciela organizowane jest 
zastępstwo lub Szkoła Języków Obcych zobowiązuje wyznaczyć dogodny termin odrobienia 
zaległych zajęć. 
1.3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie, Szkoła Języków 
Obcych EASY LINGUA ma prawo zaproponować Uczestnikom nowe warunki uczestnictwa w 
zajęciach tzn. zwiększyć liczebność grupy poprzez połączenie z inną grupą na tym samym lub 
zbliżonym poziomie. 
1.4. Zajęcia na kursach prowadzone są wg rocznego planu zajęć.  
1.5. O jakichkolwiek zmianach dotyczących stałych terminów zajęć, które mogą wyniknąć w 
wyjątkowych przypadkach, grupa jest informowana z min. 1-tygodniowym wyprzedzeniem.   
1.6. Szkoła Języków Obcych Easy Lingua Monika Książak zastrzega sobie prawo do 
odwoływania zajęć z ważnych powodów ( np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia są 
odrabiane w ustalonych przez szkołę terminarz bądź, jeśli nie istnieje możliwość odrobienia 
zajęć, Szkoła Języków Obcych zwraca koszt nieodbytej lekcji. 
 
 
 
 



2. OPŁATY  
 
2.1. Nauka języków obcych prowadzona przez Szkołę Języków Obcych Easy Lingua jest 
odpłatna. Ilość spotkań w roku szkolnym to 21 jednostek zajęciowych ( 1h lekcyjna = 60 
minut ). Opłata za naukę w miesiącach styczeń - czerwiec jest odpłatna w ratach 
miesięcznych wynoszących: styczeń: 81 zł /miesiąc+ koszty zakupienia podręczników, luty 
– 81 zł / miesiąc, marzec, kwiecień, maj – po 108 zł/miesiąc, czerwiec – 81zł / miesiąc.  
2.2. Rodzic zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat tj. pierwszej do 18 stycznia 
2019, kolejne do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, tj. ostatnia rata płatna do 10 czerwca 
2019 r.  
2.3. Płatność należy dokonywać na rachunek bankowy.  
2.4. Płatność należy uregulować z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca. 
2.5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Nest Bank nr 
76 1870 1045 2083 1044 3081 0001 tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO 
UCZNIA, KLASA, MIESIĄC, NAZWA SZKOŁY.  
2.6. W przypadku późniejszego dołączenia do grupy wysokość i ilość rat zostaje obliczona 
indywidualnie. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły, a w 
których Uczestnik nie brał udziału. 
2.7. W przypadku uzasadnionej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, zgłoszonej 
najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia, w kolejnym miesiącu dni nieobecności będą 
odliczane od opłaty. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka z odpowiednim 
wyprzedzeniem, opłata pozostaje bez zmian. W celu dokonania zgłoszenia nieobecności 
chorego dziecka, opiekun powinien wysłać wiadomość SMS zawierającą imię i nazwisko 
dziecka, miejscowość, powód nieobecności na numer telefonu: 509-729-829.  
 
3. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 
 
3.1. Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia punktualnego uczestnictwa 

dziecka/dzieci w zajęciach oraz odbioru dziecka/dzieci niezwłocznie po ich zakończeniu ze 

Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce. 

3.2. W przypadku gdy dziecko powinno być odbierane przez osoby inne niż Rodzic/Strona 

Umowy, Rodzic zobowiązuje się do przekazania tej informacji lektorowi.   

3.3. W przypadku gdy Rodzic wyraża zgodę na samodzielne przybycie oraz opuszczenie 

Szkoły Podstawowej po zajęciach przez /Dziecko/Dzieci, Rodzic zobowiązuje się do złożenia 

Szkole Językowej oświadczenia o wyrażeniu przez niego zgody na samodzielne przybycie oraz 

opuszczenie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce po zajęciach przez Dzieci/Dziecko w 

formie pisemnej.  

3.4. Szkoła Języków Obcych Easy Lingua zapewnia opiekę nad dzieckiem/dziećmi wyłącznie 

podczas zajęć. Za pozostawienie dziecka bez opieki przed rozpoczęciem zajęć oraz po 

zajęciach z języka angielskiego – odpowiada Rodzic/Opiekun.  

3.5.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce nie odpowiada za opiekę nad dziećmi 

oczekującymi na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego oraz dziećmi oczekującymi na 

przyjazd Rodzica/Opiekuna dziecka po zajęciach.   



4. ROZWIĄZANIE UMOWY  
 
4.1. Rozwiązanie umowy następuje po złożeniu przez Rodzica pisemnego oświadczenia na 
ręce przedstawiciela Szkoły Języków Obcych Easy Lingua. Obowiązuję miesięczny okres 
wypowiedzenia ( 1 miesiąc ).  
4.2. Szkoła Języków Obcych może rozwiązać umowę gdy Uczestnik rażąco narusza Umowę o 
Nauczanie Języka bądź gdy zachowanie Uczestnika Zajęć stwarza zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub efektywności nauczania innych osób w Szkole.  
4.3. W przypadku złożenia rezygnacji lub rozwiązania umowy w ciągu roku szkolnego 
nadpłaty wynikające z rozliczeń ratalnych nie będą zwracane.  
 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
5.1. Strony zobowiązują się do rozpatrzenia spraw polubownie.  
5.2. Wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
5.3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z cennikiem i semestralnym rozkładem zajęć.  
5.4 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
 
 
 
___________________________    ____________________________ 
Uczestnik zajęć/Rodzic     Właściciel Szkoły 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


