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ДОГОВІР 

про надання освітніх послуг 

 

Київ               «____»__________2021 р. 

 

ШКОЛА: ФОП Гейко Ю.В., що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата та номер запису в єдиному державному реєстрі: 

9/11/2016 р., 2 068 000 0000 032768, 

Слухач:  

учень - ____________________________________________________________________________, 

дата народження_____________________________________________________________________, 

відвідує ___________________________клас_________________________________________школи, 

батьки - ___________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________. 

 

1. Предмет договору та основні положення 

1.1. Школа надає освітні послуги з навчання англійської мови, а Слухач приймає та оплачує надані 

послуги згідно з умовами даного договору. 

 

1.2. Основні умови та обсяг надаваних послуг (курсу):  

● Курс триває з вересня по червень, по 8 занять щомісяця; 

● Курс складається з двох семестрів (перший семестр - 4 календарних місяці з вересня по грудень, 

другий семестр – 6 календарних місяців з січня по червень);  

● У кінці першого семестру проводиться проміжне тестування рівня знань. У кінці червня – 

сертифікація, за результатами якої Слухач отримує сертифікат успішності.  

 

1.3. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу: 

● Школа забезпечує проведення занять в приміщеннях, що відповідають встановленим вимогам або 

онлайн - через веб-конференцію. 

● Приміщення обладнані необхідною технікою для застосування мультимедійних технологій 

навчання. 

● За умов навчання онлайн Слухач забезпечує себе необхідними засобами: комп’ютер та доступ до 

мережі Інтернет. 

● Школа забезпечує Слухача необхідним для проходження курсу друкованим роздатковим 

матеріалом та електронними матеріалами для завантажування з дистанційних ресурсів Школи, які Слухач 

роздруковує самостійно. 

● Слухач додатково за власний рахунок купує рекомендовані Школою підручники або роздруковує 

матеріали, надані в електронному вигляді.  

1.4. Результатом наданих послуг є оволодіння Учнем визначених навчальною програмою рівнем 

іншомовних комунікативних компетентностей. 
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2. Обов΄язки Школи 

2.1. Забезпечити високий рівень надання освітніх послуг з навчання англійської мови. 

2.2. Забезпечити проведення занять необхідними технічними засобами, роздатковим матеріалом. 

2.3. Школа гарантує незмінність складу груп та розкладу занять лише за умови незмінності кількості 

учнів в групі протягом курсу. 

 

3. Обов΄язки Слухача 

3.1. По можливості виконувати вимоги викладачів Школи та навчального плану щодо обсягу 

аудиторної та домашньої роботи. 

3.2. Дотримуватись дисципліни, не допускати порушення встановленого викладачем порядку 

проведення заняття. 

3.3. Оплачувати надавані Школою послуги в передбачені даним договором обсязі і строки. 

3.4. Вчасно з’являтися на заняття. 

3.5. Повідомляти про те, що дитина буде відсутня на заняттях. 

3.6. Надавати довідку про хворобу з метою відпрацювання занять. 

 

4. Час навчання 

4.1. Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 30 червня, обов’язковим є відвідування 

занять протягом усього навчального року і виконання навчального плану. У кінці червня Школа проводить 

сертифікацію учнів. Дострокове завершення учнем навчання раніше 30 червня унеможливлює отримання 

сертифікату разом із діючими групами і потребує узгодження індивідуальної траєкторії навчання для учня.  

4.2. У випадку порушення графіку занять з вини Школи «невичитані» години курсу переносяться 

викладачем на погоджений з групою час. 

4.3. Якщо заняття припадає на дні офіційних свят, то таке заняття переноситься на найближчу 

п’ятницю. 

4.4. У разі відміни занять під час карантину, «невичитані» години курсу переносяться викладачем на 

додаткове заняття у п’ятницю до повного надолуження навчального плану. 

4.5. У разі оголошення карантину, заняття діючих груп відбуваються онлайн через програму ZOOM. 

4.6. Група та викладач мають право перенести будь-яке заняття на будь-який узгоджений між ними 

день і час; 

4.7. Офіційним канікулярним періодом вважається 1-10 січня. 

4.8. Школа має право змінювати склад груп та кількість слухачів в групі, розклад занять групи у 

випадках, коли кількість слухачів в групі зменшиться більше ніж на 30% відсотків від початкової кількості. 

 

5. Послуги 

5.1. Освітня послуга “Курс англійської мови для школярів START” - базова програма комунікативного 

спрямування для вивчення англійської мови дітьми 6-14 років, яка створена відповідно до державного 

стандарту з урахуванням сучасних методів навчання іноземної мови. Рівні: Starter, Beginner, Elementary, 

Leading to A1, A1, Leading to A2, A2, Leading to B1. Заняття 2 рази на тиждень (8 занять на місяць). 

Тривалість заняття для рівня Starter - 50 хв. Тривалість заняття інших рівнів - 60 хв. Навчання проходить у 

другій половині дня в позаурочний час в аудиторіях Школи.  
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5.2. Освітня послуга “Курс англійської мови для школярів START ONLINE” - базова програма 

комунікативного спрямування для вивчення англійської мови дітьми 6-14 років, яка створена відповідно до 

державного стандарту з урахуванням сучасних методів навчання іноземної мови. Рівні: Starter, Beginner, 

Elementary, Leading to A1, A1, Leading to A2, A2, Leading to B1. Заняття 2 рази на тиждень (8 занять на 

місяць). Тривалість заняття для рівня Starter - 50 хв. Тривалість заняттяінших рівнів - 60 хв. Навчання 

проходить у онлайн форматі у першій або другій половині дня в позаурочний час через відео-конференцію 

ZOOM. 

 

 

6. Розрахунки 

6.1. Вартість освітніх послуг у поточному році вказана на офіційному сайті Школи 

(www.studicom.org.ua). Вартість послуг протягом року не змінюється. Про зміну вартості послуг на 

наступний навчальний рік на сайті надається інформація не пізніше 20 серпня поточного навчального року. 

6.2. Оплата навчання здійснюється безготівковим способом на рахунок Школи, щомісяця до 1 числа 

поточного місяця навчання. 

6.3. Перший місяць навчання сплачується протягом 2-х робочих днів з моменту підписання цього 

договору. 

6.4. У випадку пропуску занять з вини Слухача, незалежно від причин пропуску, сплачена вартість 

послуг не повертається. Слухач отримує право відпрацювати пропущені через хворобу заняття протягом 

одного місяця після одужання. Якщо слухач не звернувся до адміністратора впродовж місяця для 

узгодження графіка відпрацювань, пропущені заняття вважаються «вичитаними». Відпрацювання 

проходять за узгодженням зі Школою у діючій групі, яка навчається у інший день або онлайн. 

6.5. Перерахунок занять можливий лише в одному випадку: якщо Слухач пропустив 8 занять по 

причині хвороби, Школа переносить 90% оплати на наступний календарний місяць, за умови пред’явлення 

довідки від лікаря, 10% утримується за збереження місця у групі. 

6.6. В кінці поточного навчального року Слухач вносить передплату у розмірі половини місячної 

вартості навчання, з метою бронювання місця в групі на наступний навчальний рік. Така передплата 

зараховується на червень наступного навчального року.  

6.7. До вартості курсу не включені витрати Слухача на придбання навчальних підручників. 

 

 

7. Відповідальність 

7.1. У випадку несплати вартості навчання Слухач не допускається до занять. 

7.2. Школа зобов’язується повернути Слухачу кошти в обсязі, пропорційному кількості «невичитаних» 

годин лише у випадку неможливості початку або закінчення курсу з вини Школи. При цьому не підлягають 

відшкодуванню будь-які збитки, неотримана вигода Слухача. У випадку переходу навчання групи учня у 

онлайн режим під час каратнину, Слухач може продовжити отримувати послугу онлайн, якщо має технічну 

можливість. Якщо у Слухача немає можливості отримувати послугу онлайн, він має право на  

відпрацювання пропущених занять у студії Школи після завершення карантину.   

7.3. Викладач має право застосувати до Слухача дисциплінарну відповідальність у вигляді 

відсторонення від заняття у випадку порушення Слухачем дисципліни та порядку проведення заняття. 

 

8. Інші умови 

8.1. Надання Школою освітніх послуг  є формою позашкільної освіти згідно Закону України «Про 

позашкільну освіту» та не передбачає видачі диплому державного зразка. 
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8.2. Матеріали фотозвітів уроків, які надсилаються батькам, можуть бути використані Школою для 

публікації на сайті і офіційних сторінках Школи у соціальних мережах. 

8.3. Договір діє з моменту підписання його сторонами до моменту завершення учнем навчання на 

рівні Leading to B1 або до моменту поки одна зі сторін не заявить про намір його розірвати достроково. 

 

УЧЕНЬ ШКОЛА 

______________________________________ 

 

Адреса: ______________________________ 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Телефони батьків мобільні: 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

 

e-mail:________________________________ 

 

Номер вайбер/телеграм для поточного 

інформування батьків: 

_________________________________ 

ФОП Гейко Ю.В. 

Реєстраційний номер 2867902680 

 

Банківські реквізити: 

IBAN: UA223052990000026000016703305  

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

 

Адреса: 

Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-

н, Гатне, вул. Пам’ятна 122  

 

тел. +380 99-110-4331, +380 67-345-1811 

www.studicom.org.ua – офіційний сайт школи 

facebook.com/studicom – офіційна сторінка у 

Фейсбук 

e-mail: studicom.org.ua@gmail.com 

 

 

 

________________________________ 

 

 

________________________ Гейко Ю.В. 

 

http://www.studicom.org.ua/

