
Aneks nr 1/2018 

 

 z dnia 30.08.2018 

 

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści Umowy o nauczanie i kształcenie w Szkole 
Mistrzostwa „NOBILITO” w Częstochowie zawartej dnia ………………. w Częstochowie, której 
przedmiotem jest świadczenie usług edukacyjnych oraz innych opisanych w niniejszej umowie                                   
z uwzględnieniem tzw. minimum programowego określonego dla publicznych szkół podstawowych przez 
ministra właściwego do spraw edukacji. 
pomiędzy: 

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

……………………………………………………………… zwanym dalej “........................................” 

a 

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

……………………………………………………………… zwanym dalej “........................................” 

 

I. Aneks, zgodnym postanowieniem stron, wprowadza do ww. umowy następujące zmiany:                                                                                                                                                 
1. Organem prowadzącym Szkołę Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie                       
od 09.08.2018r. jest: 
 Fundacja SKRA Częstochowa., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 
Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000743879, NIP 5732903833 
 
2. Treść paragrafu § 3 pkt 3 podpunkt g) przyjmuje brzmienie:  
g) zajęcia judo/aikido z trenerem w sali ćwiczeń – 2 godziny tygodniowo 
 
3. Dodaje się do paragrafu  § 4 podpunkt h) w brzmieniu:  

h) obowiązkowego stroju szkolnego – zatwierdzonego przez Radę Rodziców, 

 

4. Treść paragrafu § 5 pkt 1 przyjmuje brzmienie:  

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniowi stroju szkolnego zatwierdzonego przez 

Rade Rodziców (tj. koszulki Polo oraz bluzy sportowej), który należy nabyć w szkole oraz 

stroju galowego (tj. czarne/granatowe spodnie/spódnica, biała koszula/bluzka) na 

uroczystości szkolne i państwowe organizowane przez szkołę. 

 
5. Paragraf § 8 zostaje w całości wykreślony. 

 
6. Treść paragrafu § 9 pkt 2 przyjmuje brzmienie: 
Rodzice zobowiązują się do zapłaty na rzecz Szkoły za usługi opisane w § 3 czesnego w wysokości             
160 zł ( sto sześćdziesiąt złotych) miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, przez dziesięć miesięcy w roku 
szkolnym. 
 
7. Treść paragrafu § 9 pkt 4 przyjmuje brzmienie: 

Pierwsze czesne Rodzice płacą do 30 sierpnia za miesiąc wrzesień roku szkolnego, w którym 

Uczeń rozpoczyna naukę. 

 
8. Treść paragrafu § 9 pkt 5 przyjmuje brzmienie: 

Czesne i inne opłaty należne Szkole należy wpłacać wyłącznie na konto bankowe Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego „ NOBILITO” w Częstochowie: 

 

    97 8454 0001 2007 0065 0625 0001 



 
9. Treść paragrafu § 17 przyjmuje brzmienie: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) General Data Protection Regulation 
- GDPR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, informujemy, że administratorem państwa danych osobowych oraz danych osobowych 
dziecka jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie, ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 
Częstochowa 

Dane osobowe państwa oraz dziecka są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu 
rekrutacji oraz w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa 
oświatowego w czasie nauki dziecka w Szkole Mistrzostwa Sportowego „NOBILITO” w Częstochowie          
ul. Pułaskiego 4/6, 42-226 Częstochowa. 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej szkole, a 
następnie trwale usuwane. 
Dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej szkole, 
archiwizowane przez 5 lat (przy czym arkusze ocen–50 lat), a następnie trwale usuwane. 
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne, w celach 
związanych z rekrutacją do szkoły oraz realizacją procesu dydaktycznego. 

 

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.                                                           
 

 

 

          ________________                __________________________ 

       (podpis przedstawicieli Szkoły)                                                                    (podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 


