
Umowa o świadczenie nauki języka obcego 

zawarta w dniu ……………………..………….…… roku w Pabianicach pomiędzy: 

 

1. Creative English Paulina Kądziela z siedzibą w Pabianicach, ul. Czereśniowa 6,  

95-200 Pabianice (NIP: 7311981825), zwaną dalej „Szkołą” 

a 

2. Panią/Panem.…………………………………………………………………………… 

zamieszkałą/zamieszkałym w ……………………………………… kod pocztowy …..-……… 

adres: ul. ………………………………………………………………………………………… 

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym nr …………………………….…………  

PESEL…………………………………………………….  

Numer telefonu……………………………………….,  

 zwaną/zwanym dalej „Osobą zawierającą umowę” 

 

§ 1. 

Osoba zawierająca umowę oświadcza, że umożliwiono jej przed zawarciem niniejszej umowy zapoznanie się 

z Regulaminem Szkoły „Creative English Paulina Kądziela”, zwanym w dalszej części „Regulaminem” 

i wyraża zgodę na jego postanowienia bez zastrzeżeń.  

§ 2. 

 

Imię i nazwisko Ucznia: ……………………………………………………….………………wiek: ………..  

§ 3. 

Umowa zostaje zawarta na okres od ………….. 2022 do ………….. 2023.  

§ 4. 

Umowa o świadczenie nauki zawierana jest na czas określony i może być przez każdą ze stron wypowiedziana 

z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Powyższe oznacza, 

że w razie doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie (Szkole, uczniowi lub przedstawicielowi 

ustawowemu ucznia) umowa obowiązuje do czasu zakończenia następnego miesiąca kalendarzowego po tym, 

w którym to oświadczenie zostało doręczone, na przykład oświadczenie doręczone 10 marca skutkuje 

zakończeniem obowiązywania umowy w chwili zakończenia ostatniego dnia kwietnia  

§ 5. 

Wynagrodzenie płatne będzie (zakreśl właściwe):  

a) w 10 miesięcznych równych ratach, zgodnie z Regulaminem (płatność do 10-go dnia miesiąca za dany 

miesiąc z góry, poza miesiącem rozpoczęcia kursu – płatne do końca miesiąca, w którym odbyła się pierwsza 

lekcja);  

b) jednorazowo ze zniżką: 10 zł x ilość miesięcy kursu …………. = ………………. złotych (po 10 zł rabatu 

za każdy miesiąc opłacony w góry, czyli w przypadku płatności  za 10-miesięczny kurs zniżka wynosi 100 zł, 



za 9 miesięczny kurs 90 zł, za 6 miesięczny kurs 60 zł, itd.; przy czym zniżka nie obejmuje kursów krótszych 

niż 4 miesiące). UWAGA! Przy płatności za cały rok z góry przysługuje zniżka 100 zł za cały kurs, o ile 

płatność zostanie dokonana nie później niż w terminie dwóch tygodni od odbycia pierwszych zajęć. Kursanci 

rozpoczynający zajęcia w innym miesiącu niż wrzesień i wyrażający chęć do wpłaty jednorazowej, otrzymają 

zniżkę wprost proporcjonalną do ilości miesięcy kursu. 

c) dodatkowa zniżka za kontynuację kursu danego ucznia  - w kwocie 50 zł – zniżka należna jest tylko 

w przypadku wpłaty jednorazowej gotówką w sekretariacie szkoły w ciągu tygodnia od terminu pierwszych 

zajęć (nieterminowe uregulowanie płatności powoduje brak możliwości zastosowania rabatu!) 

d ) w ……….. równych ratach płatnych według następującego harmonogramu:  

………………………………………………………………………………………………… 

 

§ 6. 

 

Strony ustalają wynagrodzenie za świadczenie nauki w kwocie ………………………. PLN  

 

(słownie………………………………….……………………………………złotych) za cały okres, na jaki 

umowa została zawarta.  

 

§ 7. 

 

Numer konta bankowego do dokonywania płatności: 63 1140 2004 0000 3302 7646 4602.  

§ 8. 

 

§ 9. 

 

Cena bazowa

 za kurs:
Rabat

zł zł

zł zł

zł zł

zł zł

Rodzaj kursu:

RAZEM:

○ gotówka ○ przelew

Sposów zapłaty wynagrodzenia - zakreśl właściwe:

○ zajęcia ogólnorozwojowe ○ nauka przez zabawę

○ konwersacje z Polakiem ○ konwersacje z Nativem

○ pomoc szkolna ○ przygotowanie do egzaminu

Profil zajęć - zakreśl właściwe:

○ inne: 

○ 45 minut/tyg. ○ 60 minut/tyg.

○ 90 minut/tyg. ○ 120 minut/tyg.

Wymiar zajęć - zakreśl własciwe:

○ inne: 



Wymiar zajęć wskazany w umowie określa ilość godzin lub minut zajęć w tygodniu, przy czym zajęcia 

odbywają się zgodnie z grafikiem i nie w każdym tygodniu wymiar zajęć będzie zapewniony. Szkoła 

zobowiązana jest przygotować grafik w taki sposób, aby zapewnić w sumie 33 / ……………….. zajęcia 

w ramach kursu.  

 

§ 10. 

 

§ 11. 

 

 

§ 12. 

Zajęcia indywidualne odwołane do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia nie przepadają – 

są do odrobienia, przy czym obowiązują wyznaczone ramy czasowe na realizację tzw. „odróbki” (2 miesiące); 

zajęcia odwołane po godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym zajęcia lub w planowanym dniu zajęć uznaje się 

za odbyte. Lekcję odwołać można poprzez bezpośredni kontakt z Lektorem prowadzącym zajęcia.  

§ 13. 

W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nie ma możliwości odrobienia takich zajęć, natomiast 

z zajęciami można się połączyć w formie online, należy jednak poinformować o tym fakcie lektora 

z należytym wyprzedzeniem, tj. minimum 1 godzinę przed planowanymi zajęciami.  

 

○ indywidualne ○ grupa Exclusive do 4 osób

Skład osobowy zajęć - zakreśl właściwe:

○ inne: 

○ grupa Standardowa - do 8 osób

○ stacjonarnie ○ zdalnie ○ dojazd do ucznia

Forma zajęć - zakreśl właściwe:



§ 14. 

Czy wyrażasz zgodę na samodzielne opuszczanie placówki przez Ucznia (zaznacz właściwe): TAK / NIE 

§ 15. 

 

Uwagi dotyczące ucznia…………………………………………………………………………  

 

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z Regulaminem Szkoły „Creative English Paulina Kądziela” 

oraz z treścią niniejszej Umowy i oświadczam, że wyrażam zgodę na ich postanowienia.  

 

 

Podpis przedstawiciela Szkoły: …………………………………………………………………  

 

Podpis osoby zawierającej umowę: ………..…………………………………………………… 


