
U M O W A  O  N A U K Ę 
 

Na podstawie § 27 i 28 ramowego Statutu Społecznego Ogniska Artystycznego stanowiącego 
załącznik do Zarządzenia nr 100 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1971 r. oraz Statutu 
Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie Nr KRS 0000261077 
 

........................................................................................................ 
( imię i nazwisko rodzica lub opiekuna ) 

oraz 
JOANNA WIKTORKO – dyrektor OGNISKA MUZYCZNEGO 

 
 

zawierają umowę o naukę ..................................................................................................................... 
( imię i nazwisko ucznia ) 

 
w Ognisku Muzycznym w Pszczynie 

 
 
 

Umowa niniejsza stanowi pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia na okres nauki, 
jako członka wspierającego z obowiązkiem corocznej opłaty składki członkowskiej. 
 
 
§ I. 
1. Uczeń i osoba reprezentująca go zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i zarządzeń 
porządkowych dyrekcji Ogniska. 
2. Uczeń i osoba reprezentująca go zobowiązuje się do opłacania czesnego w ustalonym terminie,  
a mianowicie do 10-go każdego miesiąca z góry w wysokości ..................; kwota ta może ulec 
zmianie w trakcie trwania nauki – na podstawie decyzji Zarządu lub Walnego Zgromadzenia 
Członków. 
Podwyżka nie obowiązuje w przypadku wpłaty za cały rok z góry. 
3. Przerwanie nauki w ciągu roku szkolnego może nastąpić z ważnych przyczyn po złożeniu do 
dyrektora Ogniska wypowiedzenia na piśmie z dwumiesięcznym wyprzedzeniem oraz 
obowiązkiem uczestnictwa ucznia w tym czasie na lekcje i opłacenia czesnego przez 
zawierającego umowę. 
 
 § II. REGULAMIN NAUKI. 
1.  Jednostka lekcyjna trwa 45 min., lekcja odbywa się raz w tygodniu. 
 /Dzieci 5-6 letnie warunkowo (decyduje nauczyciel) – lekcje 2 razy w tygodniu po 25 min./ 
2.  Zajęcia w Ognisku odbywają się od września do czerwca (uwzględniając ferie świąteczne  
i zimowe). 
3.  W ciągu miesiąca powinny odbyć się średnio 4 jednostki lekcyjne (egzamin na koniec I i II 
półrocza liczy się jako jednostka lekcyjna); sumarycznie 36 jednostek lekcyjnych (w tym popisy, 
koncerty) i dwa egzaminy. 
4.  Egzamin jest warunkiem promocji do następnej klasy oraz otrzymania świadectwa. 
5.  Odpracowanie zajęć. 
Nauczyciel zobowiązany jest odpracować święta kościelne i państwowe, a także – będąc z 
odpowiednim wyprzedzeniem poinformowanym przez rodzica – zielone szkoły i wycieczki szkolne. 
Nieobecność z powodu choroby dziecka należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu w dniu 
poprzedzającym lekcję, w przeciwnym razie lekcja nie będzie odpracowana. 
Nagłych zmian lekcji można dokonać tylko 2 razy w semestrze. 
6.  Uczeń powinien czynnie uczestniczyć w popisach klasowych, koncertach i przeglądach. 



 
§ III. W ramach zawartej umowy Ognisko Muzyczne zobowiązuje się do: 
1. Realizacji programu nauczania obowiązującego na poszczególnych działach i etapach kształcenia. 
2. Przeprowadzania w ramach lekcji egzaminów promocyjnych na poszczególnych etapach 
kształcenia oraz egzaminu końcowego potwierdzonego świadectwem ukończenia danej klasy lub 
Ogniska Muzycznego. 
3. Otoczenia ucznia – słuchacza opieką wychowawczą w czasie zajęć lekcyjnych oraz wyjazdów na 
koncerty i konkursy muzyczne. 
 
§ IV. 
1. Ognisko Muzyczne zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrań audio-video – programy 
telewizyjne i radiowe – dla celów prasowych i dokumentacyjnych. 
2. Umowę zawiera się na okres od .................................................................. do zakończenia nauki 
z możliwością jej przerwania po spełnieniu warunków zawartych w § I pkt. 3 niniejszej umowy. 
3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
.........................................................     ...................................................... 
 ( uczeń pełnoletni lub opiekun )      ( dyrektor Ogniska ) 
 
 
 
 
 
       Pszczyna, dnia .................................................... 
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