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Załącznik nr 1 do Umowy 

 o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Redzie 
 
 

zawartej dnia ………………………………………………………. pomiędzy: 
Prywatną Szkołą Muzyczną I stopnia w Redzie, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły i Ogniska 
Muzycznego panią Marię Masztalerek 
a 
Rodzicem/Opiekunem …………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
dotyczącej kształcenia córki/syna………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Uchwałą nr 02/03/2022 z dnia 03 marca 2022 r. „W sprawie opłat czesnego”, Zarząd Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością Prywatna Szkoła w Redzie ustala: 

 
1. Czesne i inne opłaty dla uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Redzie opisane w § 2 

Umowy wynoszą: 
a. w klasach 1-3 cyklu 6-letniego –  390 zł 
b. w klasach 4-6 cyklu 6-letniego –  480 zł 
c. w klasie 1 cyklu 4-letniego –  400 zł 
d. w klasach 2-3 cyklu 4-letniego –  450 zł 
e. w klasie 4 cyklu 4-letniego –  420 zł 
f. Dodatkowy akompaniament poza ramowym planem nauczania – 60 zł/godz. 
g. Drugi instrument poza ramowym planem nauczania – 50 zł/godz. 
h. Wypożyczenie instrumentu – 50 zł 
i. Zwiększenie godzin instrumentu głównego – opłata naliczana indywidualnie 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.  

 Opłaty o których mowa w p.1 „a-i" są płatne do 5-ego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. 
 Wyjątek stanowi czesne za lipiec, które winno być zapłacone do 10 czerwca. 

2. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego, (nie częściej niż raz na semestr) 
o procentowy wskaźnik Inflacji ogłaszany przez GUS w Biuletynie Statystycznym. 
Rodzic/Opiekun zostanie powiadomiony o wysokości czesnego na kolejny semestr w formie 
pisemnej poprzez przedstawienie mu Aneksu do umowy zawierającego treść wprowadzonych 
zmian w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem semestru szkolnego. Warunkiem utrzymania 
ważności Umowy o uczęszczaniu do Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Redzie będzie 
podpisanie Aneksu przez Szkołę i Rodzica/Opiekuna w terminie 14 dni od jego otrzymania.  
Brak podpisu skutkuje rozwiązaniem umowy wraz z końcem bieżącego semestru. 

3. Opłata za przygotowanie miejsca w szkole wynosi 250 zł. Opłata za przygotowanie miejsca jest 
opłatą jednorazową, bezzwrotną, płatną gotówką w sekretariacie szkoły w dniu dostarczenia 
dokumentów dziecka. 

 
 

                                                             ……………………………………………………… 
                                                                  data i podpis Rodzica/Opiekuna                                                                      
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