
R E G U L A M I N 

OGNISKO MUZYCZNE 
mgr sztuki Paweł Oszajca 

 

§ 1 

1. Celem działalności OGNISKA MUZYCZNEGO jest:  

a) kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży,  

b) wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej,  

c) przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie 

muzycznym.  

2. Powyższe cele OGNISKO MUZYCZNE realizuje poprzez:  

a) prowadzenie zajęć indywidualnych w zakresie nauki gry na instrumencie oraz zajęć 

wokalnych,  

b) prowadzenie grupowych zajęć teoretycznych (rytmika, kształcenie słuchu, audycje 

muzyczne)  

c) organizowanie popisów, koncertów i audycji umożliwiających prezentację osiągnięć 

uczniów,  

d) współdziałanie z rodzicami uczniów niepełnoletnich w zakresie nauczania i 

wychowywania.  

3. OGNISKO MUZYCZNE prowadzi kształcenie w trzech cyklach: 

a) cykl sześcioletni (wiek 5 – 9 lat) 

b) cykl czteroletni (wiek 10 – 18 lat) 

c) cykl ogólnomuzyczny (osoby dorosłe) 

4. Osoba przyjęta do OGNISKA MUZYCZNEGO jest uczniem do czasu ukończenia nauki w cyklu 

określonym wpisem do księgi uczniów (nie dotyczy osób dorosłych będących w cyklu 

ogólnomuzycznym). 

 

§ 2 

1. OGNISKO MUZYCZNE zobowiązuje się do nauki muzyki według podstaw programowych dla 

Szkół Muzycznych I stopnia określonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

2. OGNISKO MUZYCZNE zobowiązuje się do zatrudnienia wykwalifikowanych i kompetentnych 

nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz dołoży wszelkich starań aby zajęcia 

odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi. 

3. Organizacja roku dotycząca ferii, wakacji oraz dni wolnych od nauki prowadzona jest  w oparciu 

o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku 

szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. 



4. O zmianach w toku pracy OGNISKA MUZYCZNEGO wynikających z realizacji programu 

nauczania, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzania egzaminów, przesłuchań, 

audycji i koncertów  Rodzic będzie powiadamiany z co najmniej siedmiodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 3 

1. Rodzic powinien zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia. W gestii 

rodziców pozostaje również zapewnienie dziecku właściwego miejsca do ćwiczenia w domu 

oraz motywowanie i dopilnowanie systematycznego przygotowywania ucznia do zajęć. 

2. Rodzic zobowiązany jest do  aktualizowania wszelkich zmian numerów telefonów, adresów i 

innych danych niezbędnych do kontaktu. 

 

§ 4 

1. Nauka w OGNISKU MUZYCZNYM jest płatna. Rodzic zobowiązany jest do terminowego 

wnoszenia opłat za naukę dziecka, z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłata zwana „czesnym” nie jest zapłatą za poszczególne lekcje, lecz za całość kształcenia. 

Ustalone miesięczne czesne jest jednakowej wysokości niezależnie od ilości zajęć w OGNISKU 

MUZYCZNYM w danym miesiącu. 

3. Czesne należy wpłacać na konto bankowe OGNISKA MUZYCZNEGO, wpisując w tytule imię i 

nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata: 

 

OGNISKO MUZYCZNE  

ul. P. Skargi 8/5, 38-200 Jasło 

Numer konta: 

36 1020 2964 0000 6802 0133 0927 

 

4. Wysokość czesnego w każdym miesiącu nauki wynosi 175 zł.  

Opłata za zajęcia dodatkowe wynosi 80 zł. Opłata za wypożyczenie instrumentu wynosi 30 zł. 

5. Czesne nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w OGNISKU MUZYCZNYM. 

6. OGNISKO MUZYCZNE zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie roku 

szkolnego w przypadku zmiany kosztów utrzymania lub innych poważnych przyczyn 

zewnętrznych, co skutkuje zmianą regulaminu. 

7. Brak jednomiesięcznej wpłaty czesnego, bez zgody Dyrektora na odroczenie spłaty zaległości, po 

wcześniejszym powiadomieniu pisemnym (koszt 50 zł), spowoduje skreślenie z listy uczniów 

oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. 



 

§ 5 

1. Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem opłaty. 

2. Zajęcia, które nie odbyły się z winy OGNISKA MUZYCZNEGO (nieobecność nauczyciela) 

powinny być zorganizowane w innym, uzgodnionym z Rodzicem terminie, z wyjątkiem tych 

zajęć, których godziny wg. planu przypadają na audycje, egzaminy, koncerty szkolne lub dni 

wolne od nauki. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty z tego tytułu. 

3. W przypadku konieczności przeniesienia zajęć na inny dzień tygodnia, OGNISKO MUZYCZNE 

powiadamia uczniów i rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem za wyjątkiem nagłych sytuacji. 

4. Nieobecność ucznia na zajęciach należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi lub Dyrekcji, nie 

później jednak niż jeden dzień przed planowanym terminem zajęć. Wyjątek stanowią nagłe, 

nieprzewidziane sytuacje.  

5. Zajęcia, na których uczeń był nieobecny, a nieobecność została wcześniej zgłoszona, mogą być 

odpracowane w miarę możliwości czasowych nauczyciela. 

 

§ 6 

1. Rezygnacja z nauki w OGNISKU MUZYCZNYM wiąże się z pisemnym złożeniem 

wypowiedzenia. Termin rozwiązania następuje z ostatnim dniem następnego miesiąca 

kalendarzowego od momentu złożenia wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia, czesne opłacane 

jest w wysokości ustalonej w umowie (§ 4 pkt 4). W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, 

uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia. 

§ 7 

1. OGNISKO MUZYCZNE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.  

2. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, uczeń zostaje skreślony z listy uczniów. 


