
PRYWATNA SZKOŁA MUZYCZNA I-go STOPNIA 
w REDZIE 

 
UMOWA 

 
o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Redzie, zawarta  
w dniu _______________________ pomiędzy: 
- Prywatną Szkołą Muzyczną I stopnia w Redzie, 84-240 Reda, ul.C.K. Norwida 

59, zwaną dalej Szkołą, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią Marię 
Masztalerek, a 

- Panią/Panem_____________________________________, zamieszkałym 
w________________________________________________________, 
zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem, nr. telefonu _____________________ 
Adres e-mail: ______________________________________________ 

o następującej treści: 
Art.1 

Rodzic /Opiekun zobowiązuje się, że ________________________________ 
urodzona(y) dnia ________w ____________________ będzie uczniem Szkoły. 

 
Art.2 

W zamian za kształcenie Rodzic/Opiekun  zobowiązuje się do regularnego 
uiszczania czesnego przez cały rok szkolny to jest od września do lipca włącznie 
w wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący Szkołę. Czesne należy wpłacać na 
konto Prywatnej Szkoły w Redzie Sp. z o.o. 84-240 Reda ul. C.K. Norwida 59,  
numer konta  92 2490 0005 0000 4530 2906 0499 w Alior Banku, podając  
w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc za który uiszczana jest 
opłata. 

Art.3 
1. Warunkiem przystąpienia do niniejszej umowy jest wpłacenie jednorazowej 

opłaty przeznaczonej na przygotowanie miejsca w szkole.  
2. W przypadku opóźnienia w opłacie czesnego przez okres dwóch miesięcy 

Dyrektor Szkoły ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 
1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Art.4 
Integralną częścią Umowy jest Załącznik nr 1 zawierający Uchwałę  Zarządu 
Spółki Prywatna Szkoła w Redzie, wskazującą terminy i wysokość opłat za 
przygotowanie miejsca w szkole  i opłat czesnego w danym roku szkolnym.   
Zarząd Spółki może aktualizować  Załącznik nr 1 do dnia  30 marca każdego roku 
określając wysokość opłat w następnym roku szkolnym. Jeżeli  nastąpi  
aktualizacja  Załącznika nr 1, warunkiem utrzymania ważności niniejszej Umowy   
będzie  sporządzenie Aneksu do  Umowy,  podpisanego przez  Szkołę  



i Rodzica/Opiekuna. 
Art.5 

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem  
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

2. W uzasadnionych losowo przypadkach strony mają prawo do rozwiązania 
umowy w terminie wcześniejszym, wzajemnie ustalonym. 

Art.6 
Umowa niniejsza wygasa automatycznie z chwilą ukończenia przez ucznia klasy 
programowo najwyższej. Obowiązujące w tej klasie czesne, od września do lipca 
włącznie, należy uregulować nie później niż  10 czerwca tego roku szkolnego. 

Art.7 
Rodzic/Opiekun zobowiązuje się do stałej współpracy z prowadzącym zajęcia,     
do zwrócenia uwagi czy dziecko systematycznie wykonuje ćwiczenia domowe,     
do zapewnienia dziecku bezpiecznego przybycia na zajęcia i powrotu do domu 
oraz do ubezpieczenia dziecka od nieszczęśliwych wypadków. 

Art.8 
Organizacja roku szkolnego jest zgodna z corocznymi zarządzeniami 
ministerialnymi o terminach ferii i dniach wolnych od zajęć lekcyjnych  
z uwzględnieniem postanowień Rady Pedagogicznej dotyczących dodatkowych dni 
wolnych. 

Art.9 
Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Szkoły             
o zmianie adresu do korespondencji, lub zmianie numeru telefonu kontaktowego. 
List polecony wysłany na adres do korespondencji podany w Ankiecie Ucznia,  
nieodebrany  w terminie 7 dni uważa się za doręczony. 

Art.10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

Art.11 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Art.12 
Niniejsza umowa sporządzona jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie aneksu. 
 
              
 
 
             Dyrektor  Szkoły                                                        Rodzic/Opiekun 
 
                  
        .....................................                                          .......................................  


