
UMOWA Nr ……….. 
Zawarta w dniu …………………… w Warszawie pomiędzy Con Fuoco sp. z o.o reprezentowaną przez Joannę Gidaszewską i 
Magdalenę Kamińską-Sewera prowadzącą Niepubliczną Szkołą Muzyczną I st., zwaną w dalszej treści umowy Szkołą, a Panią/

Panem ...………………………………………...………..................................................................... zamieszkałą/zamieszkałym w 

…...................................…………………….. przy   ul. ………………………………….., tel. ..…………................. Rodzicem/

Opiekunem ucznia: ...…………………………………… urodzonego/urodzonej w……………………………….. dnia………..……. 

roku…….………., zwaną/zwanym w dalszej treści umowy Rodzicem. 
§ 1 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony to jest od dnia ...........................................  r. do ukończenia przez ucznia Szkoły 

w określonym cyklu nauki. Rodzic ma możliwość rozwiązania umowy w dowolnym momencie (patrz § 6 pkt. 3)  

§ 2 

1. Szkoła zobowiązuje się do nauki muzyki według podstaw programowych dla Szkół Muzycznych I stopnia określonych przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z 

wysokimi standardami edukacyjnymi. 

3. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji, dni wolnych od nauki prowadzona jest  w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów 

administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. 

    Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r. 
Uroczystość Wszystkich Świętych: 01 - 02 listopada 2018 r. 

Przerwa świąteczna: 24 grudnia – 01 stycznia 2018 r. 
Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 luty 2019 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r. 

Majówka: 01 - 03 maja 2019 r. 
Zakończenie zajęć dydaktycznych: 19 czerwca 2019 r. 

4. O zmianach w toku pracy Szkoły wynikających z realizacji programu nauczania, w tym o dniach wolnych w przypadku 

przeprowadzania egzaminów, przesłuchań, audycji i koncertów Rodzic będzie powiadamiany z siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

§ 3 

1. Rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. W gestii rodziców pozostaje również 

zapewnienie dziecku właściwego miejsca do ćwiczenia w domu oraz motywowanie i dopilnowanie systematycznego 
przygotowywania się ucznia do zajęć. 

2. Rodzic zobowiązany jest do aktualizowania zmian numerów telefonów, adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu Szkoły 

z Rodzicem. 

3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia dokumentów niezbędnych do przyjęcia i uczęszczania dziecka do Szkoły (w tym 

zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka). 
4. Rodzic (lub wskazana przez niego osoba pełnoletnia) zobowiązany jest do odbioru dziecka po zajęciach. Na samodzielny powrót 

ucznia ze szkoły rodzic musi wyrazić zgodę na piśmie, co jest równoznaczne z przejęciem pełnej odpowiedzialność za dziecko. 

§ 4 

1. W szkole obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 250 zł, nie podlegająca zwrotowi. 
2. W niniejszej umowie za czesne uważa się opłaty wnoszone miesięcznie od września do czerwca według zasad wyszczególnionych 

w dalszej części umowy. Opłata zwana czesnym jest stała niezależnie od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc. 

3. Nauka w Szkole jest płatna przez cały rok szkolny. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za Szkołę (do dnia 

5-go każdego miesiąca z góry). 
4. Czesne należy wpłacać na konto bankowe Szkoły: 

Niepubliczna szkoła muzyczna I st. Con Fuoco Warszawa – Białołęka  
ul. Porajów 3, 03 – 188 Warszawa 



Bank Śląski  93 1050 1025 1000 0090 3023 8829 

4. Wysokość czesnego wynosi ….................................. zł słownie: …………………………………………….................................. zł 

5. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Szkole. 

6. Za okres wakacji pobierana będzie jednorazowa opłata w wysokości 100 zł na renowację instrumentów i utrzymanie sal. 

7. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego w przypadku zmiany kosztów 

utrzymania szkoły lub innych zewnętrznych przyczyn. Rodzic o ewentualnych zmianach winien być powiadomiony z miesięcznym 
wyprzedzeniem, a zmiana wysokości czesnego potwierdzona stosownym aneksem. 

8. Brak wpłat (2 miesiące), bez pisemnej zgody Dyrekcji na odroczenie spłaty zaległości, powoduje skreślenie z listy uczniów i 

rozwiązanie umowy. 

§ 5 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty. Nauczyciel nie ma 

obowiązku odrabiać tych zajęć. 
2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Szkoły/nauczyciela będą zorganizowane w innym, uzgodnionym z Rodzicem 
terminie, z wyjątkiem tych zajęć, których godziny wg. planu przypadają na audycje, koncerty szkolne. Nie przewiduje 

się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu. 
3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia Szkołę/nauczyciela obowiązuje 
powiadomienie uczniów i rodziców. 
4. Ustalony z Rodzicem termin odrabiania zajęć przepada, jeśli uczeń nie stawi się na lekcję. 

§ 6 

1. Szkoła ma prawo rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym niniejszą umowę w przypadku naruszenia przez ucznia postanowień 
zawartych w Statucie Szkoły lub ewidentnie negatywnych wyników w nauce w tym braku promocji do klasy programowo wyższej. 

W takim przypadku czesne nie podlega zwrotowi. 

2. Szkoła ma prawo rozwiązać umowę w przypadku małej ilości uczniów, bądź z innych przyczyn losowych. W takim przypadku 

szkoła zwraca wpisowe. 

3. Rodzic ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z 1 miesięcznym wyprzedzeniem dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie, 
bez podania przyczyny.  

§ 7 

Rodzic oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Szkoły i zapewnia, iż akceptuje jego treść, a także iż zobowiązuje się 

przestrzegać postanowień w nim zawartych. 

§ 8 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe dla siedziby 

Szkoły. 

§ 9 

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Joanna Gidaszewska 

Magdalena Kamińska-Sewera     

                                                 

…....................………………………                   …...................................................... 
 Członkowie zarządu       Rodzic/ Opiekun 

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły muzycznej Con Fuoco 

                        
         …..............................................................................


