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                     pieczątka szkoły 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego 
Wpis do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego: nr 228/7/1999 

Nadanie uprawnień szkoły publicznej: decyzja nr DEA.I.7755-ps5/A/2000 z dnia 12.07.2000 roku 

 

UMOWA 

 

zawarta dnia ....................................................................  ……………….…. roku pomiędzy stronami:  

Anną Drążkowską, organem prowadzącym Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie, zwaną dalej 

„szkołą”, reprezentowanym przez dyrektora szkoły - Annę Drążkowską 

 

a Panem/Panią ..............................................................................................PESEL:................................................................ 
                                           imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna)/pełnoletniego ucznia 

 

 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest kształcenie ucznia……………………………..……………………………….………………… 
                                                                                                                                                               imię i nazwisko ucznia 

 

§ 2 

Szkoła zobowiązuje się do kształcenia ucznia w zakresie realizacji programów nauczania zajęć edukacyjnych 

artystycznych, zgodnie z ramowym planem nauczania dla szkoły muzycznej I st. określonym przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

 

§ 3 

Uczeń w szkole ma prawo do zapewnienia uczenia się i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 

a w szczególności do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz do wszechstronnego rozwoju swojej osobowości, w tym rozwijania własnych zainteresowań, zdolności 

i talentów.  

 

§ 4 

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia niepełnoletniego zobowiązują się do stałego monitorowania postępów 

edukacyjnych i wychowawczych ucznia, a w szczególności do nadzorowania udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych 

i przygotowania się do nich. Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają znajomość regulacji prawnych zawartych 

w statucie szkoły. 

 

§ 5 

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia uczestniczącego w konkursie, przesłuchaniu, przeglądzie, 

turnieju lub olimpiadzie oraz innych przedsięwzięciach w zakresie przedmiotów artystycznych na pozaszkolnym etapie 

ich realizacji. 
 

§ 6 

Rodzice (prawni opiekunowie)/pełnoletni uczeń wyrażają zgodę na prezentację wizerunku ucznia w szkolnych 

materiałach informacyjnych, w tym na stronie internetowej szkoły, profilach szkoły, na portalach internetowych oraz 

w ulotkach i folderach.  

 

§ 7 

Organ prowadzący może udostępniać uczniom szkolne pomieszczenia do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem 

w czasie poza ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć, określającym organizację zajęć lekcyjnych. 

 

§ 8 

Korzystanie przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w §7, nie posiada statusu prowadzonych przez szkołę innych 

zajęć edukacyjnych niż przewidziane w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

 

§ 9 

W czasie korzystania przez uczniów z pomieszczeń, o których mowa w §7, szkoła nie ponosi odpowiedzialności 

w sprawach bezpieczeństwa i higieny  w zakresie ujętym w odrębnych przepisach. Przedmiotową odpowiedzialność 

przyjmują rodzice (prawni opiekunowie)/pełnoletni uczeń. 

 

§ 10 

Usługi edukacyjne świadczone są przez szkolę odpłatnie, przy czym podstawowym czynnikiem różnicującym odpłatność 

jest rachunek ekonomiczny kosztów kształcenia w danym roku szkolnym, sporządzany przez organ prowadzący szkołę na 

okres nie krótszy niż kwartał.  



 

§ 11 

Odpłatność, o której mowa w §10, uiszczana jest z góry do 5-go dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy: 

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469. 
 

 

§ 12 

Przedmiot umowy realizowany będzie od dnia przyjęcia ucznia do szkoły do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 

szkoły. 

 

§ 13 

Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem finansowym na koniec tego miesiąca.  

 

      

§ 14 

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

 

      

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  

 

     

 § 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

 

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

podpis rodzica (prawnego opiekuna)/pełnoletniego ucznia                                                  podpis osoby reprezentującej organ prowadzący 
 

Klauzula informacyjna 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. administratorem Państwa danych jest Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą przy al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin; reprezentowana 

przez Dyrektora Szkoły, 

2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Szkole Muzycznej jest możliwy poprzez adres e-mailowy: iod@pcat.pl,  

3. dane osobowe uczniów wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi rodziców i opiekunów prawnych będą przetwarzane: 

 w związku z realizacją przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 w związku z realizacją przez szkolę zadań publicznych i wypełniania obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub 

określonych jej zadaniami statutowymi na podstawie ar.t 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 w celu wykonania i realizacji umowy przyjęcia ucznia do Szkoły Muzycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności, co stanowi uzasadniony interes 

administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

 w celu skontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z bezpieczeństwem czy zdrowiem uczniów na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO; 

4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, 

5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przyjęcia wniosku o przyjęcie do 

Szkoły Muzycznej, 

6. abyśmy mogli realizować swoje zadania, dane osobowe uczniów i rodziców/prawnych opiekunów możemy przekazać organizatorom wydarzeń lub innym 

firmom albo osobom, z którymi będziemy współpracować, np. firmie prowadzącej hosting naszej strony internetowej, firmie odpowiedzialnej za ochronę 

danych osobowych w naszej szkole oraz dostawcy systemu informatycznego za pośrednictwem którego przetwarzane są dane osobowe w tym również za 

pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2011 roku nr 139, 

poz. 814); 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: 

 przez czas wykonywania zadań przez Szkołę Muzyczną i wypełnienia naszych obowiązków, w tym przez czas trwania niniejszej umowy,  

 przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane osobowe uczniów oraz dane rodziców/prawnych opiekunów; 

 przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań oraz obowiązków; 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

9. dane osobowe uczniów oraz dane rodziców/prawnych opiekunów mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 



 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku ucznia 

 

Jako osoba pełnoletnia (w przypadku ucznia pełnoletniego) lub posiadający/a nieograniczoną władzę rodzicielską (w przypadku ucznia niepełnoletniego) wyrażam 

dobrowolnie zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie przez Szkołę Muzyczną I stopnia im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą przy al. Kraśnicka 84, 20-718 Lublin; 

reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły wizerunku ucznia: 

 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

 

wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz klasy w materiałach (m.in. tablica informacyjna, zdjęcia z uroczystości szkolnych i innych imprez, zabaw edukacyjnych, 

konkursów szkolnych) i publikacjach, w tym elektronicznych (m.in. strona internetowa, fanpage, serwis internetowy You Tube), szkolnych.  

 

Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku ucznia wyłącznie w celach związanych z szeroko rozumianą działalnością Szkoły, w tym do 

dokumentowania jej działalności, zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości szkolnych oraz związanych z uczestnictwem w  programach, projektach,  konkursach  

i  innych  uroczystościach organizowanych lub współorganizowanych przez  Szkołę Muzyczną I stopnia im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą przy al. Kraśnicka 84, 

20-718 Lublin.  

 

Zgodna jest nieograniczona czasowo.  

 

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że dane 

powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej. 

 

 

 

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

       (czytelny podpis pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 


