
 

 

ANEKS 
do Umowy o kształcenie i wychowanie Ucznia 

z dnia __________________ 
 
zawarty w  Łodzi dnia ........................... :  
 
pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Towarzystwo Oświatowe „Edukacja”z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 2/4, 93-569 Łódź, 
zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000141749, NIP 7271045449, 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (dalej: Towarzystwo) reprezentowanym przez: 

1) Prezesa Zarządu Roksanę Jacquet 
2) Członka Zarządu Filipa Wasińskiego 

zwane dalej T.O. ,,Edukacja” będącym organem prowadzącym Szkołę Podstawową o uprawnieniach szkoły 
publicznej z siedzibą w Łodzi przy ul. przy ul. Inżynierskiej 2/4, 93-569 Łódź (dalej „Szkoła Podstawowa”) w 
rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2018r. poz. 14573 z późn. zm.) oraz 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996 z późn. zm.), wpisaną do Rejestru Szkół 
i Placówek Oświatowych numer RSPO 28222  
 
a 
 
1) Panią _________________ legitymującą się dowodem osobistym seria i numer ________________ 
wydanym przez _________________ PESEL ____________ zamieszkałą: _______________________ 
(adres dla korespondencji: _______________________), telefon: 
............................................................, adres mailowy ..................................... 
2) Panem ________________ legitymującym się dowodem osobistym seria i numer 
___________________ wydanym przez ______________, PESEL __________________, 
zamieszkałym: ______________________ (adres dla korespondencji: 
___________________________________), telefon: ............................................adres 
mailowy......................................................................................... 
będącymi Rodzicami/Prawnymi opiekunami zwanymi dalej „Rodzicami”: 
_____________________________________________ zamieszkałego w 
___________________________________ (zwanego dalej „Uczniem”)  
 
W związku z podjętymi przez Zarząd Towarzystwa uchwałami o zmianie wysokości czesnego, a także 
o konieczności wprowadzenia 12 – tej raty opłaty za kształcenie, co zostało potwierdzone uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa z dnia 5 kwietnia 2019 r., Strony zgodnie 
postanawiają zawrzeć aneks do zawartej umowy o kształcenie i wychowanie Ucznia o następującej 
treści: 
 

§ 1 
 

Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 4 ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie: 
“Wysokość miesięcznej raty opłaty za zajęcia dydaktyczne (zwanej dalej „czesnym”) wynosi: 766,50 zł.“ 

 
§2 

 
1. Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 4 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie: 
“Czesne, o którym mowa w ust. 1 płatne jest w 12 – tu równych, miesięcznych ratach w danym roku szkolnym, z 
góry w terminie do 5-go  dnia każdego miesiąca, którego dotyczy z zastrzeżeniem § 3 ust. 2. Pierwsza rata płatna 
jest do 5- go września danego roku szkolnego.” 
2. Strony zgodnie postanawiają zmienić treść § 3 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie : 
“Dla uczniów ostatniej klasy Szkoły Podstawowej rok szkolny kończy się w czerwcu, a Rodzice zwolnieni są z 
wniesienia 11 – tej i 12 - tej raty za czesne w ostatnim roku szkolnym w cyklu edukacyjnym.” 



 

 

 
§3 

 
1. Pozostałe postanowienia umowy są bez zmian. 
2. Aneks w zakresie § 1 wchodzi w życie od dnia 1 września 2019 r. 
3. Aneks w zakresie § 2 wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2019 r. 
4. Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Stron: 

Rodziców i T.O. Edukacja. 
 

 

Towarzystwo Rodzice 

1. Roksana Jacquet 
 
 
2. Filip Wasiński 
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