Data i podpis pracownika MSTD

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH
szkoła: dla młodzieŜy
tryb: dzienny
zawód: higienistka stomatologiczna
Umowa zawarta w dniu....................................20........r. pomiędzy:
MEDYCZNYM STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ SZKOŁA POLICEALNA IM. PROF. MEISSNERA
w Ustroniu, ul. Słoneczna 2, zwanej dalej Studium, reprezentowanym przez:
dyrektora - Cezarego Cieńciała
a
Panem/Panią............................................................................................................................. PESEL...................................................
zam...........................................................................................................................................................................................................
zwanym dalej Słuchaczem, o treści następującej:
§1
Studium jest wpisane pod liczbą porządkową nr WE.4330.1.1.2014 do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonego
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Ministra Zdrowia decyzją
nr SP/K/-60-S-42/94/95 z dnia 18 kwietnia 1995 r. Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne ze świadczeniem usług
edukacyjnych przez Studium. Określenie „świadczenie usług edukacyjnych” oznacza juŜ samą gotowość ich świadczenia przez
Studium na rzecz Słuchacza.
§2
1. Studium zobowiązuje się wobec Słuchacza do realizacji programu nauczania wybranego przez niego zawodu:
higienistka stomatologiczna w szkole policealnej dla młodzieŜy w trybie dziennym w dwuletnim (cztery semestry) cyklu
kształcenia rozpoczynającym się od ...............................20........r.
Program kształcenia będzie realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych lub innych zajęć na zasadach
określonych planem nauczania.
[W przypadku przeniesienia lub przyjęcia na wyŜszy semestr: wpisany na .............................. semestr nauki
z dniem ............................20.....r.]
2. Warunki ukończenia szkoły określa obowiązujący w Studium statut.
3. Słuchacz otrzymuje legitymację oraz indeks.
§3
Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutu i aktualizowanych zarządzeń dyrektora Studium. Słuchacz
potwierdza niniejszym, Ŝe zapoznał się ze statutem. Słuchacz wyraŜa zgodę na wykorzystanie danych osobowych - przetwarzanie
danych osobowych w taki sposób, w jaki to jest konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy wg procedur stosowanych
przez Studium, w tym informacyjnych do kształtowania wizerunku Studium, jako instytucji funkcjonującej na forum publicznym.
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§4
Nauka w Studium jest płatna.
Słuchacz oświadcza, Ŝe przyjmuje warunki odpłatności za naukę obowiązujące w Studium i zobowiązuje się:
a) wpłacić na konto Studium, w dniu podpisania niniejszej Umowy, wpisowe w wysokości określonej w obowiązującym
w dacie podpisania umowy zarządzeniu dyrektora Studium.
b) wpłacić na konto Studium, w dniu podpisania niniejszej umowy, opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej
w obowiązującym w dacie podpisania umowy zarządzeniu dyrektora Studium.
c) uiszczać terminowo aktualizowaną opłatę za naukę (czesne) za kaŜdy miesiąc pobierania nauki w Studium
w miesięcznych ratach za miesiące od września do sierpnia włącznie w pierwszym roku pobierania nauki oraz w drugim
roku pobierania nauki za miesiące od września do czerwca włącznie w terminie i wysokości określonej w zarządzeniu
dyrektora Studium obowiązującym
w danym okresie.
d) uiszczać w terminach i na zasadach ustalonych przez dyrektora Studium opłaty dodatkowe, w tym w szczególności za
wydawanie duplikatów, egzaminy specjalistyczne i kursy na dodatkowe uprawnienia oraz inne opłaty zgodne
z obowiązującym w terminie płatności danej opłaty zarządzeniem dyrektora Studium. Słuchacz zobowiązuje się równieŜ
do ponoszenia kosztów związanych z odbywaniem obligatoryjnym obozów i praktyk zawodowych.
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§5
Wpisowe, opłatę rekrutacyjną, czesne oraz opłaty dodatkowe, o których mowa w § 4 Słuchacz zobowiązany jest wpłacać na
rachunek bankowy Studium w: ING Bank Śląski S. A. o/Ustroń 09 1050 1096 1000 0091 4240 2180.
Opłaty nie przekraczające kwoty 50 zł mogą być wpłacane w kasie Studium.
Za datę uregulowania naleŜności uwaŜa się datę wpływu na konto Studium.
W przypadku nieterminowych wpłat naleŜności, o których mowa wyŜej, Słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia
ustawowych odsetek od zaległej kwoty.

§6
1. W przypadku nie zakwalifikowania się do Studium lub rezygnacji przed datą wydania decyzji o przyjęciu do Studium
wpisowe, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. a) podlega zwrotowi. W pozostałych przypadkach wpisowe nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku nie podjęcia lub przerwania nauki Słuchacz zobowiązuje się do złoŜenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego
oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem przez Słuchacza statusu Słuchacza Studium i obliguje Słuchacza do
regulowania zobowiązań finansowych określonych w niniejszej umowie, aŜ do dnia skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy
przez dyrektora Studium zgodnie z niniejszą umową lub statutem.
3. W przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy Studium z przyczyn innych niŜ rezygnacja, Słuchacz jest zobowiązany do
regulowania zobowiązań finansowych określonych w niniejszej umowie, aŜ do dnia skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy
przez dyrektora Studium zgodnie z niniejszą umową lub statutem.
4. JeŜeli Słuchacz nie uiści którejkolwiek z naleŜności, o których mowa w §4 ust.2 w okresie dwóch miesięcy od daty, w której
naleŜność ta powinna zostać uiszczona, Studium moŜe - bez dodatkowych wezwań do zapłaty - skreślić Słuchacza z listy
słuchaczy Studium i rozwiązać niniejszą umowę.
5. Opłaty za naukę, o których mowa w §4 ust. 2 nie podlegają zwrotowi niezaleŜnie od przyczyny skreślenia Słuchacza z listy
słuchaczy Studium.
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§7
Wpisanie Słuchacza na listę słuchaczy Studium nastąpi z dniem rozpoczęcia semestru, tj. w dniu ..............................20...... r.
Wszelką korespondencję do Słuchacza Studium kierować będzie na adres zamieszkania podany w komparycji niniejszej
umowy. PowyŜsze postanowienie nie dotyczy odpowiedzi na podania Słuchacza, które Słuchacz obowiązany jest odebrać
w sekretariacie osobiście.
Słuchacz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Studium pisemnie o kaŜdej zmianie adresu, pod rygorem uznania za
doręczone pism wysłanych do Słuchacza zgodnie z postanowieniem ust. 2.
§8
Umowę niniejszą strony zawarły na czas określony w § 2 ust. 1 (z uwzględnieniem § 4 ust. 5). Umowa ulega automatycznemu
przedłuŜeniu o okres powtarzania semestru.
Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu z dniem złoŜenia w Studium przez Słuchacza
pisemnej rezygnacji oraz w dacie skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy Studium na podstawie § 6 ust. 1 umowy lub z innych
przyczyn i w trybie określonym w statucie lub zarządzeniach dyrektora Studium.
Rozwiązanie umowy nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec Studium za miesiąc,
w którym nastąpiło skreślenie (skreślenie, rezygnacja).
Rozliczenie Słuchacza ze Studium następuje w dniu przedłoŜenia w sekretariacie potwierdzonej karty obiegowej Słuchacza
(m.in. księgowość, biblioteka). Potwierdzenie karty obiegowej uzyskuje się po uregulowaniu wszelkich naleŜności
finansowych wobec Studium, co jest podstawą dla sekretariatu do wydania Słuchaczowi oryginału powierzonych
dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).
§9
W sprawach tą umową nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o systemie oświaty oraz
postanowienia statutu Studium. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku
niemoŜności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla
siedziby Studium.
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
SŁUCHACZ

STUDIUM

.................................................................
(czytelny podpis Słuchacza)
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