
ДОГОВІР  №____ 

м. Київ                                                                                        «  ____ » _______  20__р. 
 

   Об’єднання  “Освітня корпорація”, надалі „Корпорація”, у особі виконавчого директора, 

 Прохоренко Ольги Миколаївни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, і 

_____________________________________________________________________ надалі “Батьки”, 

з іншої сторони, уклали цей  Договір про наступне. 

 

1.Предмет договору 

1.1.Корпорація організовує та проводить навчання учня ___________________________________ 

понад навчальний план загальноосвітнього закладу  у 6 класі раннього ступеню підготовки до при-

родничо-математичного профілю навчання у Русанівському ліцеї, а Батьки оплачують відповідні 

витрати. 
     

2. Обов’язки та права сторін 

2.1 Корпорація зобов’язана: 
2.1.1 До зарахування дитини  на навчання   надати Батькам вичерпну інформацію про навчальні 

програми, засоби навчання, розклад занять, очікувані результати навчальної діяльності, вартість та 

порядок оплати навчання. 

2.1.2 Забезпечити викладання курсів педагогами відповідної кваліфікації, освіти та досвіду роботи з 

дітьми. 

2.1.3 Нести повну відповідальність за безпеку дітей при проведенні Корпорацією  занять та інших 

заходів в межах навчального часу. 

2.1.4 Організувати навчальну діяльність учня  (учениці) відповідно до вікових  особливостей, змісту 

навчального плану у об’ємі: 

 
                      Предмет Кількість годин за навчальний рік 

 

Математика  

  

  

Всього  

 
2.1.5 Узгодити розклад занять  з  розкладом уроків для учнів та учителів школи № 182 та Ру-

санівського ліцею. 

2.1.6.Сприяти вихованню у дітей високих моральних якостей та формуванню позитивних  

рис характеру: впевненості, пунктуальності, цілеспрямованості, відповідальності, мотивації до 

навчання тощо. 

2.2 Корпорація має право: 

2.2.1 Вносити зміни до навчального плану, розкладу занять, з метою оптимізації  навчально-

виховного процесу та виконання визначеного у договорі об”єму навчальних годин. 

2.2.2 Визначати доцільність навчання учня (учениці) та перервати договір або призупинити на-

вчання достроково за своєю ініціативою у випадках : 

- неможливості виконувати навчальну програму за станом здоров’я або з інших причин; 

- неодноразового порушення батьками, учнем (ученицею) порядку організації занять, 

- заборгованості оплати Батьками навчання, самостійної корекції оплати, порушення терміну 

 оплати (у випадку, якщо кошти не надішли на рахунок Корпорації до 20 числа поточного  місяця 

включно, учень (учениця) не допускаються до занять з 21 числа поточного місяця ). 

- неадекватної поведінки учня ( учениці) під час навчально виховного процесу у дитячому колективі; 

2.3 Батьки зобов’язані: 
2.3.1 Забезпечити учневі (учениці) необхідні умови для успішної навчальної діяльності, надава-

ти  допомогу у виконанні їх обов’язків та реалізації прав відповідно до вимог Договору.  

2.3.2 Виконувати правила та розпорядок занять. 

2.3.3 Своєчасно вносити оплату за навчання дитини. 

2.3.4 Систематично спілкуватися з питань успішності дитини з  педагогами. 

 
 



2.4 Батьки мають право: 

2.4.1 Одержувати повну і достовірну інформацію стосовно навчання і поведінки своєї дитини.  

2.4.2.Бути присутніми на відкритих заняттях, навчально-виховних заходах. 

2.4.3 Розірвати цей договір достроково за своєю ініціативою. (у випадку заборгованості оплати  на-

вчання, остання ліквідується протягом двох наступних тижнів). 

 

                                                      3. Порядок і умови оплати 
3.1. Оплата навчання здійснюється Батьками учнів у сумі   ____ грн. за навчальний курс  ( по 

_____ грн. з ______________________р. по  березень 2020р.) за  ____  навчальних години.  

3.2.Кошти перераховуються: 

-   за поточній місяць, але не пізніше, ніж до 10 числа, на розрахунковий рахунок Корпорації.  

3.3. Щокварталу сума оплати може коригуватись Корпорацією відповідно до  індексу інфляції вста-

новленого Кабінетом Міністрів України за попередній період.  

Коригуванню може підлягати лише сума грошей ,не внесена на розрахунковий рахунок  Корпорації.  

У випадку пропуску занять з поважних причин впродовж двох тижнів поспіль і більше                                                                                  

при наявності заяви від батьків  допускається  перерахунок річної суми оплати за навчання. 

 

                                                      4. Термін дії договору 
4.1. Договір вступає в силу з  __________  20___ р. і діє до 17 квітня 2020 р.,  якщо сторони    достроково  

не заявили про його припинення. 

 

5. Порядок розгляду спорів 

5.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у порядку 

передбаченому чинним законодавством. 

Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках – по одному для кожної із сторін. Примір-

ники мають однакову юридичну силу. 
 

Реквізити сторін 
 
 

КОРПОРАЦІЯ 
 

02147, м.Київ-147, 

Бульвар І. Шамо, 17 

тел. 0443624874 
Філіал «КИЇВСІТІ» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

р/р  UA443807750000026000056101811 

Код ЗКПО   30210451 

 

 
 

 

БАТЬКИ 
 

________________________________________ 

_______________________________________ 

                                    (ПІБ) 

         паспортні дані:* 

         серія______ №______________________ 

виданий 

________________________________________ 

       адреса/тел. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

___________________________________ 
 

 

 
* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI, «Положення про Державний ре-

єстр баз персональних даних та порядок його ведення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року 

№616  

 


