Umowa o naukę

zawarta w dniu …………………….. w Katowicach pomiędzy Prywatną Muzyczną Szkołą Podstawową
“Elementarz” wpisaną jako Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz” w
Katowicach, ul. Studencka 18, 40-743 Katowice do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem:
130858, o numerze REGON: 364208359, posiadająca NIP: 6342867478, zwaną dalej Szkołą, prowadzona przez
Muzyczny Elementarz Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły oraz
Prokurenta spółki - Bartłomieja Korelusa, zwanego dalej Dyrektorem lub Prokurentem, a
1.

……………………………….………….

zwanymi dalej Rodzicami. Umowa dotyczy nauki dziecka ………………………………….. w Niepublicznej
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia Elementarz.
§1
Rodzice oświadczają, że zapoznali się z treścią Statutu Szkoły i zobowiązują się w imieniu własnym oraz
swojego dziecka do przestrzegania jego postanowień.
§2
Szkoła zobowiązuje się do:
1. nauczania i wychowywania dziecka w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły;
2. prowadzenia zajęć w wymiarze nie mniejszym niż określony w ramowym planie nauczania dla danej klasy
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz:
a. prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w Statucie Szkoły;
b. nauki gry na instrumencie;
c. nauki języka obcego nowożytnego;
d. prowadzenia zajęć plenerowych;
e. nauki rytmiki i kształcenia słuchu;
f. zajęć rekreacyjno-sportowych;
g. informatyki.

3. Udział dziecka we wskazanych powyżej zajęciach zależny jest od kolejnych klas, w których dziecko pobiera
naukę;
4. sprawowania nad dzieckiem opieki w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły;
5. zorganizowania dowożenia dzieci na zajęcia kultury fizycznej (w tym pływalnia) oraz w trakcie plenerów (kl.
I-V);
6. wywiązywania się z innych postanowień Statutu Szkoły.
§3
1. Rodzice zobowiązują się do:
a. solidarnej współpracy na polu wychowawczym i dydaktycznym;
b. uczestniczenia w zebraniach z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów;
c. dokonania opłaty wpisowej w wysokości 800 zł, słownie: osiemset złotych (opłata wpisowa nie podlega
zwrotowi) płatnej do 14 dni od daty zawarcia umowy;
d. regulowania czesnego i opłat wynikających z postanowień Statutu Szkoły przez 12 miesięcy w roku, w
terminie do 5. dnia każdego miesiąca, począwszy miesiąca w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole;
e. wykupienia ubezpieczenia dziecka;
f. natychmiastowego powiadomienia Szkoły na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, miejsca pracy, telefonu
itp.;
g. osobistego odbioru dziecka ze Szkoły lub do pisemnego upoważnienia osób trzecich, albo wyrażenia
pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach
szkolnych. Pisemne oświadczenia powinny być dostarczone przez Rodzica do sekretariatu Szkoły;
2. Ustala się czesne w wysokości 600,00 zł, słownie: sześćset złotych 00/100.
3. Wpłacanie należności na konto szkoły tj. 82 1090 1795 0000 0001 3329 8651
4. W przypadku zwłoki Rodziców z zapłatą świadczeń za naukę Szkoła nalicza ustawowe odsetki.
§4
Szkoła może wypowiedzieć umowę z powodu opóźnienia Rodziców z zapłatą czesnego za okres dwóch
miesięcy, przy czym wypowiedzenie umowy powoduje przeniesienie dziecka do szkoły obwodowej.
Wypowiedzenie następuje przez złożenie Rodzicom pisemnego oświadczenia woli.
§5
Rodzice mogą wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn.

§6
Rozwiązanie umowy o naukę pociąga za sobą obowiązek uregulowania czesnego i opłat dodatkowych za okres 2
miesięcy po dacie rozwiązania umowy.
§7
Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko w mieniu Szkoły lub innych
obiektach, gdzie odbywają się zajęcia.
§8
Rodzice mogą ubiegać się o stypendium, po złożeniu podania zawierającego odpowiednią argumentację.
Stypendia rozpatrywane są indywidualnie przez Dyrekcję szkoły. Ponadto co roku Dyrektor Szkoły może
ogłosić wewnętrzny regulamin stypendium, który umieszczany będzie na stronie internetowej Szkoły.
§9
Rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji oraz promocji i dokumentowania pracy szkoły tj. zdjęć i nagrań z udziałem podopiecznego.
§ 10
Wszelkie uwagi, prośby i opinie Rodzice zobowiązują się przedstawiać indywidualnie, chyba że strony
zdecydują inaczej.
§ 11
Wszelkie spory wynikłe z umowy będą poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Szkoły.
§ 12
Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki dziecka w szkole.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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