
 

КОНТРАКТ №______/202_ 
 

                    про співробітництво в процесі навчання та виховання учня  
                  ТОВ «Заклад загальної середньої освіти - гімназія «Фортуна» 

 
           м.Бровари                                                                           «_____»______________________202_ р. 
 

      ТОВ «Заклад загальної середньої освіти - гімназія «Фортуна», далі за текстом «Гімназія», в особі 
директора  Мажуги Тамари Євгеніївни, який діє на підставі Статуту «Гімназії» та батьки 

 

       батько____________________________________________________________________________ 
 
       мати______________________________________________________________________________ 
 
                         далі за текстом «Батьки», уклали цей контракт про нижченаведене :  
 

І.  ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТУ. 
1.1.    «Гімназія»: 

   1.1.1.   Зараховує____________________________________________________________________ 
 

           ( дата народження: число_____, місяць___________________, рік народження__________ ) 
           до _____________________ класу. 
 
1.1.2. Знайомить «Батьків» з ліцензією про надання права на освітню діяльність, Статутом 

«Гімназії», навчальними планами, програмами, підручниками , режимом дня, 
              правилами для учнів, умовами харчування , підвозу транспортом. 

1.1.3. Зобов’язується  здійснювати розширену та поглиблену підготовку учня передбачену Ста- 
тутом  «Гімназії». 

1.1.4. Забезпечує триразове харчування учня  ( сніданок, обід, полуденок). 
1.1.5. Забезпечує підвіз учня до «Гімназії» та з «Гімназії» транспортом. 
1.1.6. Надає медичне обслуговування, право користуватися бібліотекою, кабінетами, комп’юте- 

рами, спортзалом, а також іншими приміщеннями відповідно до вимог навчально- вихов- 
ного процесу. 

1.1.7. За грубі порушення учнем поведінки  має право тимчасово відсторонити його від навчально- 
 виховного процесу на 3 або 5 днів (вирішує адміністрація «Гімназії»). 

1.1.8. За повторне грубе порушення поведінки має право накладати на батьків штраф, розмір якого 
встановлює адміністрація «Гімназії». 

1.1.9. Має право відраховувати учня у випадках: 
- нездатності до систематичного засвоєння навчального програмового матеріалу; 
- хуліганства, зневаги до вчителів, інших працівників «Гімназії», псування майна, інших 

порушень правил для учнів; 
- несприйняття філософії «Гімназії» учнем або «Батьками»; 
- несвоєчасності сплати «Батьками» навчання учня; 
- порушення «Батьками» умов контракту; 
- якщо батьки не перезаключили з адміністрацією школи контракт до початку нового 

навчального року. 
    1.2.    «Батьки»: 
    1.2.1.  Із ліцензією про надання права на освітню діяльність, Статутом «Гімназії», навчальними 

планами, програмами, підручниками, режимом дня, правилами для учнів, умовами 
харчування , підвозу транспортом, системою оплати, щоденним навантаженням учня 
ознайомлені та згодні. 

1.2.2. Створюють у сім’ї необхідні умови для забезпечення готовності учня працювати за нав- 
чальними програмами «Гімназії» та виконувати вимоги правил для учнів.  

1.2.3. Матеріально забезпечують робоче місце учня. 
1.2.4. З повагою ставляться до адміністрації та інших працівників «Гімназії», вчасно і правильно 

реагують на зауваження вчителів, адміністрації «Гімназії» щодо навчання та виховання 
дитини; 

1.2.5. У разі виникнення серйозних проблем під час навчання учня, зобов’язані прибути до «Гімназії» 
на запрошення адміністрації , вчителів. 
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              1.2.6.   Щороку, після закінчення навчального року, у випадку продовження навчання дитини у 

«Гімназії» зобов’язані до 1 липня  поточного року  перезаключити контракт з адміністрацією 
навчального закладу.  

1.2.6. Зберігають конфіденційність відносин з адміністрацією «Гімназії». 
1.2.7. Не втручаються у фінансові справи «Гімназії». 
1.2.8. Під час навчально-виховного процесу  не проводять у «Гімназії» відео-  та фотозйомку без 

дозволу адміністрації. 
1.2.9. Не проводять таємне прослуховування вчителів, інших працівників «Гімназії» будь-якими 

методами. 
1.2.10. Не проводять поза межами «Гімназії» класні збори. 
1.2.11. Не виставляють  в соцмережі  інформацію про «Гімназію»,  яка принижує її репутацію . 
1.2.12. Без дозволу адміністрації не заходять до будь-якого класного приміщення та не влаштовують 

власні розслідування будь-яких конфліктних ситуацій у «Гімназії». 
1.2.13. Не відправляють хвору дитину до «Гімназії» та негайно забирають дитину з «Гімназії», якщо 

медична сестра «Гімназії» повідомила, що дитина захворіла.Після одужання обов’язково 
надають довідку (якщо хворіє 5 і більше днів) в «Гімназію» про те, що дитина здорова. 

1.2.14. Якщо дитина не відвідувала заклад освіти з різних причин 5 і більше днів, обов’язково надають 
медсестрі «Гімназії» довідку від педіатра про стан здоров’я дитини. 

1.2.15. У разі тимчасової несправності транспорту, що підвозить учнів ( не більше 5 днів) не 
виставляють претензій до адміністрації «Гімназії» та організовують підвіз дитини самостійно. 

1.2.16. У разі грубих порушень поведінки в шкільному транспорті, дитина на 3 дні виключається зі 
списку учнів, що підвозяться до «Гімназії», а батьки організовують підвіз самостійно. 

1.2.17.   У разі порушення п.1.2.4 – п.1.2.15 контракт може бути розірвано «Гімназією»  в 
односторонньому порядку і навчання дитини в «Гімназії» припинено. 

 

                                 2.  ОПЛАТА  ЗА  НАВЧАННЯ. 
 

2.1.    Початок оплати за навчальний рік з  1 ___________ 202_ р.  Оплата проводиться поквартально . 
 
                                    з  1 по 5 липня  --- за  липень, серпень, вересень 
                                    з  1 по 5 жовтня  - за  жовтень, листопад, грудень 
                                    з  1 по 5 січня ----- за  січень, лютий, березень 
                                    з  1 по 5 квітня ---- за  квітень, травень, червень  
 

2.2. Оплата здійснюється у грошовій одиниці України в сумі згідно додатку до контракту. 
Кошти вносяться  на вказаний рахунок «Гімназії» . 

2.3. «Гімназія» має право приймати передоплату за навчання учня у рамках дії цього контракту 
за 12 місяців. 

2.4. Несплата у визначені терміни означає недопущення дитини до навчання, а також 
звільнення  місця і заміщення його дитиною з резерву. 

2.5.   Кошторис витрат розрахований на календарний рік - на 12 місяців ( 9-10 місяців навчально- 
виховний процес та 2-3 місяці відновлювально- підготовчий періоди), тому канікули, захво- 
рювання й пропуски занять дитиною не є підставою для перерахунку розміру оплати. 

2.6. В оплату за навчання не входять: участь у міжнародних та всеукраїнських інтелектуальних 
конкурсах,  навчальні екскурсії, шкільна форма, різного типу видовища,  тощо. 

2.7. У випадку відрахування дитини з «Гімназії» ( у відповідності із п.1.1.9.) кошти «Батькам» 
не повертаються. 

2.8.  «Гімназія» залишає за собою право коригувати розміри та умови оплати за навчання  відповідно  
          до змін Законодавства, економічного стану «Гімназії», інфляції, матеріального 

забезпечення «Батьків».  
                                                   3.  ВЗАЄМНА  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

 3.1.     «Гімназія» несе відповідальність перед «Батьками» за: 
- якість навчально- виховного процесу; 
- забезпечення у навчальних програмах загальнодержавного освітнього компоненту; 
- якісний підбір кадрів, здатних реалізувати програми «Гімназії»; 
- безпечні умови навчання; 
- дотримання вимог санітарної гігієни; 
- якість харчування. 

3.2.    «Батьки» несуть відповідальність перед «Гімназією» за: 
- передачу програм, методик іншим навчальним закладам та особам; 
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- нанесений учнем  «Гімназії» матеріальний збиток у вигляді відшкодування втрат 
( «Гімназія» сама визначає чи оплачують «Батьки» вартість пошкодженого майна чи 
 купують нове майно) . 

3.3. «Гімназія» та «Батьки» в однаковій мірі несуть відповідальність за здоровий мікроклімат 
 у навчальному закладі. 

4.   ОСОБЛИВІ  УМОВИ. 
 

4.1. Цей контракт може діяти також і за іншими формами співробітництва: 
спонсорства, внесення одноразових чи постійних благодійних внесків, які не повертають- 
ся у випадку розірвання контракту, надання різних послуг, забезпечення продуктами 
харчування, передачею матеріальних цінностей у користування ( постійне чи тимчасове)тощо. 

4.2. «Гімназія» залишає за собою право проводити диференційовану оплату за навчання з різних 
 причин. 

4.3.    «Гімназія» може перевозити дитину на навчання до «Гімназії» та з неї ( якщо в цьому є потреба, 
  то «Батьки» вказують точне місце на одній із обладнаних зупинок громадського 
 транспорту м.Бровари, де дитину потрібно забрати і куди привезти після навчання) 

     ________________________________________________________________________________ 
 

    4.4.   Термін дії цього контракту з моменту підписання  до 30 червня 202_ р. 
 

5. ФОРС-МАЖОР. 
5.1.  У випадку неможливості навчання дитини в приміщенні «Гімназії» (дистанційне навчання), 
        батьківська оплата за навчання зменшується та може проводитись «Батьками» помісячно, 
        про що завчасно повідомляються «Батьки». 

  
                                                                  Юридичні адреси сторін: 
 
              ТОВ «Заклад загальної середньої освіти-                                           «Батьки»: 
                                 гімназія «Фортуна» 
 
                                                                                                            Батько:_________________________ 
 

                            07403, м.Бровари                                     ______ ________________________________ 
                 вул. Володимира Великого, 8-а  

           р/р UA263052990000026006040105928                        дом.адреса:_________________________ 

                        ПАТ  КБ «Приватбанк»                              ______________________________________ 
                       м.Бровари  МФО 305299  

                           ЄДРПОУ  31256832                                          тел.моб.:___________________________ 
                                                                                                     тел.служб.:__________________________ 
                                                                                                 місце роботи:__________________________ 
                                                                                                 ______________________________________ 
  
                                                                                                             Мати:__________________________ 
 
                                                                                                ______________________________________ 

  

                                                                                                    дом.адреса:__________________________ 

                                                                                                ______________________________________ 
 

тел.моб.:____________________________ 
                                                                                                     тел.служб.:__________________________ 
                                                                                                 місце роботи:__________________________ 
                                                                                                 ______________________________________ 
  
                                                                                                                  Підписи батьків: 

  
        Директор                     Т.Є.Мажуга                                                      ___________________ 
  
                                                                                                                        ___________________ 
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                                                                                           Додаток  №1 до контракту №____/202_ 
 
 
                                                        ПРОТОКОЛ 

 
                                 погодження договірної оплати за навчання у ТОВ «Заклад  

загальної середньої освіти- гімназія «Фортуна» 
 

м.Бровари                                                                        «_____»____________________202_ р. 
 
 
 
                    Ми, що нижче підписалися, від ТОВ «Заклад  загальної середньої освіти-  
                                     гімназія «Фортуна» Мажуга Т.Є. і від батьків 
 
( батько)_____________________________________________________________________ 
 
(мати)_______________________________________________________________________ 
 
учня ( учениці ) ________класу__________________________________________ 
 
засвідчуємо, що обидві сторони домовились про розмір оплати в національній  
                валюті України за навчання учня в «Гімназії» згідно контракту 
 
 №_____  /202__  від ________________________202__р.  в сумі  ____________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
без ПДВ. 
 
 
 
 
Цей протокол є підставою для взаємних розрахунків і платежів між обома 
вище вказаними сторонами. 
 
 
 
 
 
Від ТОВ «Заклад загальної середньої освіти-                                 Від батьків: 
                  гімназія «Фортуна»:  
                                                                                                          ________________________ 
 

  
                         _________________ Т.Є.Мажуга                                     _________________________ 
 


