
Załącznik nr 1/2014 do  Umowy o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Redzie lub Umowy o uczęszczaniu do Prywatnego Ogniska Muzycznego 

 w Redzie 
 

zawartej dnia ………………………………….  pomiędzy: 
 

Prywatną Szkołą Muzyczna I stopnia w Redzie , 
Prywatnym Ogniskiem Muzycznym w Redzie  
a 
Panią/Panem  
………………………………………………………………………………………………… 
                                                                  Imię i nazwisko 

 
                                            
                Uchwałą Nr 01/03/2014 z dnia 12 marca 2014 r „W sprawie opłat czesnego w roku szkolnym 2014/2015” 

Zarząd Spółki Prywatna Szkoła w Redzie sp. z o.o. wprowadza następujące opłaty i terminy wpłat: 
 
Szkoła Muzyczna -  opłata jednorazowa za przygotowanie miejsca (nie podlegająca zwrotowi) – 250 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl.1-3 cyklu 6-letniego – 280 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl.4 cyklu 6-letniego – 350 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl. 5-6 cyklu 6-letniego – 380 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl. 1 cyklu 4-letniego – 300 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl. 2 cyklu 4-letniego – 330 zł, 
Szkoła Muzyczna, czesne kl. 3-4 cyklu 4-letniego – 380 zł, 
   dodatkowy akompaniament – 30 zł, 
   drugi instrument poza siatką godzin – 90 zł 
   zwiększenie godzin instrumentu głównego – opłata ustalana indywidualnie z Dyrektorem Szkoły 
 
Ognisko Muzyczne - opłata jednorazowa za przygotowanie miejsca (nie podlegająca zwrotowi) – 80 zł, 
Ognisko Muzyczne – 1 lekcja 45 min tygodniowo, czesne – 240 zł, 
Ognisko Muzyczne – 2 lekcje 30 min tygodniowo, czesne – 260 zł, 
Ognisko Muzyczne – 2 lekcje 45 min tygodniowo, czesne – 300 zł, 
Ognisko Muzyczne – rytmika dla dzieci 5 i  6 letnich - 2 lekcje 30 min tygodniowo – 100 zł miesięcznie 
Ognisko Muzyczne – rytmika dla dzieci 3 i 4 letnich  - 2 lekcje 30 min tygodniowo –  80 zł miesięcznie 
 
Wypożyczenie instrumentu muzycznego – 20 zł miesięcznie 
 

                          
               Wprowadza się następujące terminy wpłat: 
 

- Termin wpłaty czesnego na 5 –ty dzień miesiąca za dany miesiąc. 
        - Termin wpłaty czesnego za lipiec na dzień 10 czerwca. 

 
 
 
                     _________________________                       _______________________________ 
  Rodzic/Opiekun      Dyrektor Szkoły Muzycznej 
 


