Договір про надання освітніх послуг
Редакція від 17 березня 2022 року.
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«МЕТРОПОЛІТАН», МІСТО ОДЕСА» (надалі – Виконавець) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України
оголошує публічну пропозицію на укладення Договору про надання освітніх послуг на рівні повної загальної
середньої освіти за дистанційною формою навчання (надалі – Послуги або освітні послуги), умови і порядок
надання яких визначені нижче.
2. Ця Публічна пропозиція на укладення Договору про надання освітніх послуг розміщена в мережі Інтернет
на веб-сайті Виконавця www.astor.school і набирає чинності з 17 березня 2022 року та є чинною до дати розміщення
(оприлюднення) нової редакції Публічної пропозиції на веб-сайті Виконавця www.astor.school.
3. Замовником Послуг за цим Договором є один із батьків дитини або осіб, які їх замінюють, який уклав цей
Договір та який гарантує і підтверджує, що другий з батьків Дитини або осіб, які їх замінюють (за наявності)
ознайомлений зі всіма умовами цього Договору та згоден з ними.
4. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати дитині Замовника (здобувачу освіти) освітню
послугу на рівні Державних стандартів відповідної освіти у порядку та на умовах, визначених цим Договором, а
Замовник зобов’язується вчасно і в повному обсязі вносити плату за Послуги.
5. Приєднання Замовника до Договору (акцептування) та набрання чинності договором відбувається в
момент, коли Замовник подає заявку на сайті Виконавця за адресою www.astor.school/apply/ та здійснює оплату за
освітні послуги. Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, без внесення Замовником змін до
Договору.
6. Строк дії Договору, як і період надання Послуг, залежить від обраного та оплаченого Замовником
Тарифного плану.
Вартість освітніх послуг:
•

Тарифний план – Денний. При оплаті за один тиждень навчання вартість Послуг становить 300,00
(триста) гривень за один день надання Послуг.

•

Тарифний план – Тижневий. При оплаті за один тиждень навчання вартість Послуг становить 250,00
(двісті п'ятдесят) гривень за один день надання Послуг (тривалість надання Послуг – 5 днів).

•

Тарифний план – Місячний. При оплаті за весь навчальний місяць вартість Послуг становить 200,00
(двісті) гривень за один день надання Послуг (тривалість надання Послуг визначається фактичною
кількістю днів у місяці, який оплачується).

7. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на банківський рахунок Виконавця, вказаний в цій
Публічній пропозиції в пункті «Інформація про Виконавця» на підставі виставленого Виконавцем рахункуфактури або через сайт Виконавця (за технічної можливості оплати онлайн за допомогою LiqPay або інших
сервісів).
8. Послуги надаються за допомогою мережі Інтернет, шляхом надання доступу Замовнику до онлайн-уроків
Виконавця.
9. Отримання державного свідоцтва (атестата) про здобуття освіти. Після завершення навчання за
освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти та на підставі результатів річного
оцінювання і державної підсумкової атестації здобувачі освіти отримують такі документи про освіту:
• свідоцтво про початкову освіту;
• свідоцтво про базову середню освіту;
• свідоцтво про повну загальну середню освіту.
Крім того, здобувачі освіти отримують відповідно:
• після завершення навчання в 1 і 2 класах – свідоцтво досягнень;
• після завершення навчання в 3, 4, 5, 6, 7 і 8 класах – табель з оцінками за два семестри і за рік.
10. Інформація про Виконавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ШКОЛА «МЕТРОПОЛІТАН»,
МІСТО ОДЕСА», банківські реквізити: UA653052990000026000015000957 у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО
321842, код ЄДРПОУ 43642233

