
 
 

 
 
 
 
 
 

UMOWA O PROWADZENIE NAUKI: 
 

gry na instrumencie ........................................;       śpiewu  ........................................;     
                                                                                         (estradowego, solowego) 

 rytmiki *  ;     zespołu   ............................................................................... 
                                               (wokalnego, instrumentalnego) 
 

zawarta dnia .............................................................      20.......r.  
 
pomiędzy .................................................................................................................................................................... 

(nazwisko i imię) 
                                              

..................................................................................................................................................................................... 
(adres) 

 
zwanym dalej uczniem/ rodzicem/ opiekunem, a 
Edu -Artist Ogniskiem Muzycznym w Bieruniu. 
 

1. Przedmiot umowy 
 

Ognisko Muzyczne funkcjonuje na podstawie Regulaminu wprowadzonego w życie Zarządzeniem Dyrektora  
z dnia 1 października 2008r. 
1. Przez ucznia Ogniska rozumie się zarówno dzieci, młodzież, osobę dorosłą uczęszczająca na lekcje gry na 

instrumencie, jak i rodziców lub opiekunów prawnych działających w imieniu swoich niepełnoletnich dzieci. 
2. Ognisko zobowiązuje się zorganizować lekcje gry na instrumencie w systemie nauczania indywidualnego/ 

grupowego zgodnie z Regulaminem Ogniska Muzycznego. 
3. Zajęcia trwają od września do czerwca z przerwami świątecznymi i przerwami na ferie zgodnie  

z kalendarzem MENiS. 
2. Czas trwania umowy 

 
1. Umowę zawiera się na czas trwania roku szkolnego, z możliwością jej przedłużenia  

na rok następny/lata następne. 
2. Zgłoszenie ucznia wyrażającego chęć kontynuacji nauki we wrześniu kolejnego roku równoznaczne jest  

z przedłużeniem Umowy na następny rok szkolny. 
 

3. Obowiązki Ogniska Muzycznego 
 

1. Ognisko Muzyczne zobowiązuje się do realizacji ustalonego, indywidualnie dostosowanego programu 
nauczania i otoczenia ucznia opieką dydaktyczno - wychowawczą. 

2. Ognisko Muzyczne organizuje przesłuchania półroczne i końcoworoczne, a także koncerty zaplanowane  
w organizacji roku szkolnego. 

3. Na zakończenie roku szkolnego na podstawie przeprowadzonych egzaminów komisyjnych i realizacji 
programu w zakresie programów nauczania na danym instrumencie Ognisko wydaje świadectwa 
promocyjne bądź ukończenia. 

4. Ognisko Muzyczne odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wyznaczonym przez plan 
zajęć lekcyjnych. 

 
4. Obowiązki uczniów Ogniska Muzycznego 

 
1. Uczeń zobowiązuje się do regularnego uczęszczania i systematycznego przygotowywania się do zajęć  

w Ognisku Muzycznym.  
2. Uczeń i osoba reprezentująca go zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Ogniska Muzycznego  

i zarządzeń porządkowych. 
3. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia Ogniska o zmianach teleadresowych niezbędnych do kontaktu 

z nim.  
4. Rodzic zobowiązuje się do terminowego opłacania czesnego w wysokości ustalonej przez Dyrektora  

i wskazanej w załączniku do niniejszej Umowy. 



5. Płatności 
 

1.   Zajęcia w Ognisku Muzycznym są odpłatne. Wysokość opłaty rocznej ustalana jest przed rozpoczęciem 
roku szkolnego i zawarta w załączniku do niniejszej Umowy. 

2.   Opłatę za naukę należy regulować w miesięcznych ratach z góry, do dnia 10 każdego miesiąca  
u nauczyciela prowadzącego. Wymagane są terminowe wpłaty.  

3. Odpłatność za naukę pobierana jest przez 10 miesięcy w roku . 
4. Nieuiszczenie opłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej oraz w przypadku 

przekroczenia dwóch rat miesięcznych skutkuje natychmiastowym zawieszeniem ucznia. 
5. W przypadku choroby ucznia lub innych przyczyn obiektywnych lekcja może być przełożona na inny 

termin. O wszelkich zmianach należy niezwłocznie informować nauczyciela. 
6. Nieobecność ucznia lub odwołanie lekcji dopiero w dniu jej realizacji powoduje utratę jednostki lekcyjnej. 
7. W przypadku nie odbycia lekcji z przyczyn leżących po stronie nauczyciela Ognisko gwarantuje 

przeniesienie lekcji na inny dogodny termin. 
8. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Dyrekcji, a stanowiących zagrożenie dla stabilności finansowej 

placówki Ognisko zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat w ciągu roku szkolnego.  
O ewentualnych zmianach uczeń zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem.  
Nie przyjęcie warunków zmiany opłaty jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy na warunkach 
zawartych w pkt.6.2 wyliczonych na podstawie dotychczasowej opłaty. 

 
6. Prawa ucznia 

 
1. W przypadku dłuższej choroby, bądź wyjazdu możliwe jest zwolnienie ucznia ze stosownej części opłat.  
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość rezygnacji ucznia z dalszej nauki w czasie 

trwania roku szkolnego. Przerwanie nauki i związane z nim zwolnienie z opłat może nastąpić po pisemnym 
wypowiedzeniu niniejszej umowy, złożonym w sekretariacie Ogniska z 3 miesięcznym wyprzedzeniem. 
W przypadku osób niepełnoletnich Umowę może wypowiedzieć tylko rodzic/opiekun prawny. 

3.    Uczeń w okresie wypowiedzenia zachowuje pełne prawa i obowiązki. 
4.    Uczniowie w pierwszym roku nauki zwolnieni są 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy 
       – mogą zrezygnować w każdym momencie. 

 
7. Postanowienia końcowe 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
2. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Opiekun wyraża/nie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia  

w materiałach dotyczących działalności  Ogniska Muzycznego. 
4. Uczeń/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych danych osobowych w celach związanych  

z realizacją niniejszej Umowy. Podstawa prawna: Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 
29.08.1997r.( Dz.U. Nr 133.    poz.833)  

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
 
 
 
  ..........................................................................            ............................................                 ................................. 
     (podpis ucznia/rodzica/opiekuna prawnego)                     (pieczęć  Ogniska)                         (podpis dyrektora )                                                      
 
*/właściwe podkreślić 
 
 
 

 
 
 
 


