
ANEKS 

DO UMOWY O KSZTAŁCENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 STO 

zawarty w dniu ............................ , w Warszawie, pomiędzy:  

1. Panią/Panem ........................................................................................................., zamieszkałą/ym 

w  .........................................................................................................................., legitymującą/ym 

się dowodem osobistym: seria, nr ........................................................, i 

2. Panią/Panem  ........................................................................................................., zamieszkałą/ym 

w  ..........................................................................................................................  , legitymującą/ym 

się dowodem osobistym: seria, nr ........................................................,  

zwanymi dalej łącznie „Opiekunem”, którzy są przedstawicielami ustawowymi, tj. rodzicami lub 

opiekunami prawnymi dziecka ...................................................................., zwanego dalej 

„Dzieckiem”,  

a  

3. Szkołą Podstawową nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Samodzielnym Kołem 

Terenowym nr 20 STO, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiolinowej 6, zwanymi dalej „Szkołą”, 

reprezentowanymi przez Dyrektora Szkoły - Małgorzatę Walczak-Iwanowską.  

§ 1 

W związku ze złożeniem przez Opiekuna wniosku o przedłużenie obowiązywania Umowy o kształcenie  

w Szkole Podstawowej nr 9 STO („Umowa”) na rok szkolny 2022/2023, a przez Szkołę – oświadczenia 

o jej przedłużeniu, Strony począwszy od 1 września 2022 roku wprowadzają do Umowy zmianę poprzez 

dodanie w § 7 nowych ustępów 3 – 5, w brzmieniu: 

3. W przypadku, gdy Opiekun zalega z Opłatami lub Opłatami Dodatkowymi na rzecz Szkoły, dokonane 

przez Opiekuna wpłaty Szkoła może, według własnego uznania, zaliczyć na najstarszą zaległość (w tym 

na należność główną lub należności uboczne), bez względu na wskazanie przez Opiekuna, z jakiego 

tytułu i za jaki okres dana wpłata została przez niego dokonana. 

4. W przypadku powstania nadpłaty Szkoła może zaliczyć taką nadpłatę na poczet zobowiązań Opiekuna 

względem Szkoły, również przyszłych, chyba że Opiekun zażąda zwrotu nadpłaty. 

5. Zwrot nadpłaty dokonywany będzie na rachunek bankowy, z którego wpłynęła dana płatność lub 

ostatnia płatność dokonana na rzecz Szkoły, chyba że Opiekun wskaże innych rachunek bankowy; 

i w § 4 ustęp 1b, w brzmieniu: 

b) w okresie nauki Dziecka w klasie II, III i IV zapewnienia zorganizowanych zajęć na pływalni pod 

opieką wykwalifikowanych instruktorów, z zastrzeżeniem, że wypełnienie tego zobowiązania 

uzależnione jest od dostępności stosownych obiektów sportowych na terenie Ursynowa – w ramach 

czesnego; 

§ 2 

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Aneks podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej strony Umowy. 
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