REGULAMIN PRYWATNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ NR 1 W OTWOCKU 2021/22
1. Prawa i obowiązki Uczniów
1.1.Uczeń jest uprawniony do:
a) uczęszczania na zajęcia organizowane przez Szkołę,
b) korzystania z instrumentów i pomocy dydaktycznych będących własnością Szkoły,
c) brania udziału w koncertach i imprezach artystycznych organizowanych przez Szkołę,
d) otrzymania dyplomu ukończenia nauki w Szkole pod warunkiem uzyskania
pozytywnych ocen z egzaminów końcowych.
1.2. Uczeń jest zobowiązany do:
a) przestrzegania warunków Regulaminu,
b) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia,
c) w miarę możliwości uczestniczenia w koncertach organizowanych w szkole i
poza szkołą,
d) przestrzegania na terenie Szkoły wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
1.4. Uczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem w mieniu
w trakcie przebywania na terenie Szkoły (w przypadku Uczniów niepełnoletnich
odpowiedzialność przyjmują na siebie Rodzice lub Opiekunowie podpisujący Umowę).
1.5. Szkoła zobowiązuje się do:
a) realizowania programu nauczania dostosowanego do predyspozycji i możliwości
ucznia,
b) współpracy z Rodzicami lub Opiekunami w procesie edukacyjno-wychowawczym
Ucznia,
c) zapewnienie Uczniowi, stosownie do jego wieku opieki i bezpieczeństwa w czasie
trwania zajęć szkolnych,
d) organizowania koncertów i imprez artystycznych w wykonaniu Uczniów.
2. Zasady wnoszenia opłat i odwoływania zajęć
2.1. Uczeń jest zobowiązany do wnoszenia opłat czesnego do 10 dnia miesiąca bieżącego
na numer konta podany poniżej. Jeżeli ta forma płatności jest niemożliwa opłaty
przyjmowane są w Szkole przez osobę wyznaczoną.

Dane do przelewu bankowego:
Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku
Numer konta: 36 1160 2202 0000 0003 8804 9626
w tytule wpisać Imię i Nazwisko Ucznia, oraz miesiąc, za
który dokonywana jest wpłata
2.2. Czasowa nieobecność Ucznia na zajęciach nie zwalnia Ucznia z opłat i nie stanowi
podstaw do zawieszenia opłat określonych w Umowie, z zastrzeżeniem pkt 2.4.poniżej.
2.3. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej
Uczeń ma prawo ubiegać się o odroczenie terminu płatności.
Decyzję w sprawie odroczenia płatności podejmuje Dyrektor Szkoły.
2.4. Uczeń może ubiegać się o zawieszenie płatności, jeżeli nieobecność na zajęciach
przekroczy okres jednego miesiąca i będzie wynikać z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych
zaświadczeniem lekarskim.
2.5.W przypadku nie wnoszenia opłat w terminie ustalonym w Umowie Szkoła zastrzega sobie
możliwość naliczania odsetek ustawowych.
2.6. Zajęcia, które zostaną odwołane przez nauczyciela powinny być odpracowane w terminie
ustalonym wspólnie z Uczniem.

3. Kalendarz szkolny i wykaz zajęć w roku szkolnym 2021/2022
3.1. Wykaz dni wolnych od zajęć:
1.11.2021- Wszystkich Świętych
11.11.2021- Dzień Niepodległości
23.12.2021-01.01.2022- zimowa przerwa świąteczna
06.01.2022- Święto Trzech Króli
31.01.2022-13.02.2022 - ferie zimowe
14.04.2022-19.04.2022 - wiosenna przerwa świąteczna
03.05.2022- Święto Konstytucji 3 Maja
16.06.2022- Boże Ciało
25.06.2022- zakończenie roku szkolnego
3.2.W ramach czesnego Szkoła realizuje zajęcia dydaktyczne według kalendarza szkolnego.
3.3. Ferie zimowe (31.01.2022-13.02.2022 ) są bezpłatne, tzn. czesne za miesiąc styczeń 2022 r
wynosi połowę sumy czesnego.
3.4. Opłaty za szkołę:
Zajęcia „ Granie na Dywanie”- 1x45 MINUT W TYGODNIU = 150 ZŁ MIESIĘCZNIE.
Kalkulacja dotyczy ilości uczestników grupy powyżej 5 osób. W przypadku mniejszej
ilości osób w grupie kwota zostanie zmieniona na podstawie zgody obydwu stron i zmiany
umowy.
4. Rezygnacja
4.1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z nauki na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie z okresem jednomiesięcznego wypowiedzenia.
4.2.Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone Dyrektorowi Szkoły, lub w
sekretariacie Szkoły drogą mailową lub w formie pisemnej.
4.3.Nieobecność Ucznia na zajęciach nie jest przyjmowana przez Szkołę jako rezygnacja i nie
zwalnia Ucznia z obowiązku wnoszenia opłat na warunkach i w terminach określonych w
Umowie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy nieobecność Ucznia spowodowana jest przyczynami
zdrowotnymi ,a uczeń poinformuje o tym Szkołę w trybie określonym w pkt.2.4.
5. Szczególne postanowienia w związku ze stanem pandemii i z zagrożeniem Covid-19
5.1. Szkoła oświadcza, że w związku ze stanem pandemii i istniejącym zagrożeniem
epidemiologicznym, do czasu odwołania stanu zagrożenia, zajęcia w ramach kształcenia
stacjonarnego będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi
GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz wszelkimi wytycznymi i przepisami sanitarnymi
obowiązującymi w momencie zawarcia umowy, a także przepisami które mogą zostać
wprowadzone po zawarciu umowy - przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania kształcenia.
5.2. W czasie zagrożenia Covid-19, Uczeń zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zasad
bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły, o których Szkoła będzie informować na
bieżąco.
5.3.. Uczeń przyjmuje do wiadomości, że forma kształcenia może ulec zawieszeniu w sytuacji,
gdy przed rozpoczęciem nauki lub w trakcie jej trwania dojdzie do zwiększenia zagrożenia
epidemiologicznego w związku z Covid-19 lub też wejdą w życie nowe ograniczenia lub
wytyczne administracji rządowej, samorządowej, GIS lub Sanepidu dotyczące zapobiegania
zakażeniu wirusem Covid-19. W takiej sytuacji zawieszenie zajęć może nastąpić w każdym
momencie ze skutkiem natychmiastowym, o czym Szkoła poinformuje Ucznia niezwłocznie

drogą mailową i telefoniczną na adres email podany w momencie zapisu do szkoły.
Zawieszenie zajęć jest równoznaczne z zawieszeniem opłat za zajęcia .
6.Dane Osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest
Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku.
6.2. Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane osobowe Ucznia: imię i
nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu.
W przypadku Uczniów , którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane
nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.
6.3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne zawarcia Umowy o
świadczenie usług edukacyjnych.
6.4. Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku gwarantuje Uczniowi realizację uprawnień
wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach
których Uczeń ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo
do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
6.5. .Szkoła wykorzystuje wizerunek Ucznia ( zdjęcia i nagrania koncertów) wyłącznie w
celach promocji działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę. Rodzice mają prawo
zrezygnować z wykorzystania wizerunku dziecka składając pismo w sekretariacie szkoły.

6.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
WSZELKIE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 501-095-008
szkola@szkola-muzyczna.com Facebook: Prywatna Szkoła Muzyczna Nr1 w Otwocku

