Umowa o naukę

zawarta w dniu ……………... w Katowicach pomiędzy Prywatną Muzyczną Szkołą Podstawową
“Elementarz” wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130858 jako
Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz” w Katowicach, ul.
Studencka 18, 40-743 Katowice, 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
…………………………………………………...
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,
przy czym udział dziecka we wskazanych powyżej zajęciach zależny jest tego, w której klasie dziecko
aktualnie pobiera naukę;
3. sprawowania nad dzieckiem opieki w sposób zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły;
4. zorganizowania dowożenia dzieci na zajęcia kultury fizycznej (w tym pływalnia) oraz w trakcie
plenerów (kl. I-V);
5. wywiązywania się z innych postanowień Statutu Szkoły.
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Rodzice zobowiązują się do:
solidarnej współpracy na polu wychowawczym i dydaktycznym;
uczestniczenia w zebraniach z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów;
regulowania czesnego i opłat wynikających z postanowień Statutu Szkoły przez 12 miesięcy
w roku, w terminie do 5. dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym uczeń
rozpoczyna naukę w szkole;
wykupienia ubezpieczenia dziecka;
natychmiastowego powiadomienia Szkoły na piśmie o zmianie adresu zamieszkania, miejsca
pracy, telefonu itp.;
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;
Ustala się czesne w wysokości …..,00 zł, słownie: …………………………... 00/100 oraz opłatę
wpisową w wysokości…………... zł, słownie:............................................. 00/100.
Opłatę wpisową należy wpłacić przelewem na konto bankowe wskazane w §3 pkt 4. Opłata
wpisowa uiszczona musi zostać do…………………………………….. r.
Wpłacanie należności na konto szkoły tj. 82 1090 1795 0000 0001 3329 8651
W przypadku opóźnienia Rodziców z zapłatą świadczeń za naukę Szkoła nalicza ustawowe odsetki
za opóźnienie.

§4
Szkoła może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy
czym wypowiedzenie umowy powoduje przeniesienie dziecka do szkoły obwodowej. Wypowiedzenie
następuje przez złożenie Rodzicom pisemnego oświadczenia woli i skutkuje wykreśleniem dziecka
z listy uczniów. Wypowiedzenie może nastąpić z powodu:
a. opóźnienia Rodziców z zapłatą czesnego za okres dwóch miesięcy,
b. rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej;
c. otrzymania trzech nagan pisemnych Dyrektora Szkoły;

d. uzyskania w klasyfikacji rocznej nagannej oceny zachowania, z zastrzeżeniem przepisu art. 68 ust.
3 Pr. ośw.
§5
Rodzice mogą wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia rodzica z obowiązku uiszczenia zaległego
czesnego.
§6
Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez dziecko w mieniu Szkoły
lub innych obiektach, gdzie odbywają się zajęcia.
§7
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.
§8
Wszelkie uwagi, prośby i opinie Rodzice zobowiązują się przedstawiać indywidualnie, chyba
że strony zdecydują inaczej.
§9
Wszelkie spory wynikłe z umowy będą poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby
Szkoły
§ 10
Umowa zostaje zawarta na czas trwania nauki dziecka w szkole.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 12
Załącznik do niniejszej umowy stanowi informacja Szkoły o przetwarzaniu danych osobowych
rodziców i dziecka.
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ZGODA DOTYCZĄCA WIZERUNKU DZIECKA
Jako rodzice ucznia ……………………………….. wyrażamy nieodpłatną i bezterminową zgodę
na rozpowszechnianie przez Niepubliczną Ogólnokształcąca Szkołę Muzyczną I stopnia „Elementarz” w
Katowicach wizerunku naszego dziecka w postaci zdjęć lub filmu przedstawiających wizerunek dziecka w
trakcie gry na instrumencie lub w ramach innych aktywności szkolnych. Wizerunek może zostać użyty przez
Szkołę w sieci Internet oraz w materiałach dydaktycznych i promocyjnych Szkoły.
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..................................................
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O NAUKĘ – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych rodziców i dziecka jest Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I
stopnia Elementarz z siedzibą w Katowicach. Sekretariat Administratora znajduje się w Katowicach przy ulicy
Studenckiej 18, 40/743 Katowice, telefon: 32 323 12 35, adres e-mail: sekretariat@muzyczna.pl.
Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług edukacyjnych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe
rodziców w celu informowania o aktualnej ofercie edukacyjnej Szkoły realizując nasz prawnie uzasadniony cel
polegający na promowaniu działalności oświatowej Szkoły. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczenia usług edukacyjnych.
Dane osobowe, które zostały podane przez Panią/Pana przechowujemy przez okres 10 lat od dnia zakończenia
świadczenia usług edukacyjnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, a także danych dziecka oraz ich sprostowania,
usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo żądania
zaprzestania ich przetwarzania.
Z uwagi na fakt, że dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na
potrzeby marketingu bezpośredniego. Może Pan/Pani je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą
elektroniczną lub tradycyjną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, może Pani/Pan
wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „Google mail”, dane osobowe mogą być
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google Inc. z siedzibą w USA oraz do innych
państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych
osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone
przez
Komisję
Europejską,
dostępne
pod
adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.
Szkoła może przekazać dane osobowe uprawnionym organom, w szczególności Urzędowi Skarbowemu,
Kuratorowi Oświaty, Prezydentowi Miasta Katowice oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi rachunkowe,
informatyczne i marketingowe.

