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UMOWA NA WYKONANIE USŁUGI EDUKACYJNEJ  
W ZAKRESIE POZAFORMALNEGO KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO UCZNIÓW 

 

W dniu ...............................................    w Łodzi pomiędzy: 

ZLECENIODAWCĄ, zwanym dalej SZKOŁĄ 
..................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez  1) ................................................................................................. 

    2) .-------------------------................................................................. 

a ZLECENIOBIORCĄ 

Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,  

90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29, zwanym dalej CENTRUM 
reprezentowanym przez: 1) Dyrektora .....Jana Moosa..................................................... 

2) Głównego Księgowego* .----------------------......................... 

zawarta została umowa następującej treści: 

§1 

SZKOŁA powierza, CENTRUM zobowiązuje się do wykonania usługi edukacyjnej określonej 

następującymi parametrami:   

1. Rodzaj usługi: ............................................................................................................................. 

2. Temat/tematyka:.......................................................................................................................... 

3. Liczba godzin dydaktycznych:...................................................... Klasa:.................................... 

4. Liczba uczniów:...............................Liczba grup...........................(lista uczniów w załączeniu) 

5. Nauczyciel opiekun z ramienia SZKOŁY:................................................................................... 

6. Organizator usługi w CENTRUM:...................................... 

7. Inne zapisy**..Uczniowie na zajęcia laboratoryjne  dostarczają próbki wody lub gleby 

w ilościach zgodnych z instrukcją podaną na stronie Pracowni EKO  ŁCDNiKP 
§2 

CENTRUM zobowiązuje się do: 

1. Wykonania wymienionej w § 1 usługi edukacyjnej w terminie od dnia .............do dnia ............ 

2. Przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego umiejętności uczniów ukształtowane podczas 

zajęć i wydania stosownego certyfikatu**. 

3. Inne zapisy**................................................................................................................................. 

§3 

Za wykonanie usługi edukacyjnej wymienionej w § 1 CENTRUM otrzyma należność 

w kwocie*.usługa bezpłatna..... zł (słownie zł: ....................................................................................) 

§4 
Należność za usługę zostanie wpłacona w ciągu 7 dni od otrzymania faktury wystawionej przez 

CENTRUM***:  

1) na konto CENTRUM nr:     52 1560 0013 2026 0040 3869 0005 

2) w kasie w siedzibie CENTRUM 

§5 

Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu i zatwierdzone przez 

obie strony. 

§6 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 7 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

CENTRUM                                       SZKOŁA 

1. 1. 

2. 2. 
 

* w przypadku płatnych usług edukacyjnych 
** zapis/zapisy do uzgodnienia z klientem 

*** niepotrzebne skreślić 


