
UMOWA 
O DOKSZTAŁCANIE W ZAKRESIE TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW 

ZAWODOWYCH
zawarta w dniu   .......................... 

Pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: Monikę Bogdanowicz
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………..

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

Strony umowy ustalają, co następuje:

§ 1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć teoretycznych 

z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – pracowników 

młodocianych na turnusach zawodowych I, II i III stopnia, wg wykazu uczniów 

sporządzonego przez Zleceniodawcę na każde półrocze roku szkolnego.

Podstawą skierowania uczniów jest terminarz kursów opracowany przez 

regionalnego koordynatora dokształcania zawodowego RODiDZ w GIŻYCKU

§ 2
Zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych będą przebiegać zgodnie 

z obowiązującymi planami nauczania dla danego zawodu i turnusu.

W przypadku, gdy w danym zawodzie, ze względu na małą liczbę zgłoszonych 

uczniów nie można będzie zorganizować grupy kursowej .Zleceniobiorca  może 

przeprowadzić konsultacje indywidualne.

Zleceniobiorca zapewni niezbędne warunki do nauki oraz wg potrzeby 

zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę wychowawczą w internacie lub bursie 

międzyszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki publicznej dla 

uczestników turnusu szkoleniowego.

Ośrodek dokształcania prowadzi dokumentację pedagogiczną szkolenia i 

wystawia zaświadczenia o wynikach nauczania i zachowaniu poszczególnych 

uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ośrodek podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty.



§ 3
Zleceniodawca ponosi koszty:

• kształcenia (136 godz. zajęć dydaktycznych) w wysokości : 350 zł/ucz.

(słownie: trzysta pięćdziesiąt) za jednego ucznia;

• opieki wychowawczej w internacie w wysokości: 130 zł/ucz.

(słownie: sto trzydzieści) za jednego ucznia mieszkającego w internacie; 

Opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie ponoszą uczniowie 

(w uzgodnieniu pracodawcy lub inne instytucje) wg obowiązujących stawek:

Koszty zakwaterowania: 6 zł dziennie na ucznia,
Koszty wyżywienia: 9 zł dziennie na ucznia.

§ 4
Środki finansowe będą przekazywane przez Zleceniodawcę po otrzymaniu 

faktury VAT, w terminie 14 dni od jej otrzymania na wskazane konto bankowe 

Zleceniobiorcy. 

Zleceniodawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi gwarantującymi 

uregulowanie należności w określonej wysokości i terminie.

§ 5
Niniejszą umowę zawiera się na rok 2015.

§ 6
Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 7
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.

§ 8
Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca

Proszę o podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza.


