
OGNISKO MUZtrCZNE

".m*'#lfifi§*:,§Wo 
ąl R E G u L A M I N

tel. fń6 957 694, kontakt@Ęnislomuzycme,fig
NlP 6842052ó44, REGoN 1 80533337

OGNISKO MUZYCZNE
mgr sztuki Paweł Oszajca

§1

1. Celęm działalności OGNISKA MUZYCZNEGO jest:

a) kształcenie muzyazne dzieci i młodziezy,

b) wychowanie słuchaczy na estetycanych i wrażliwych odbiorców sztŃi mtszycanE,

c) przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w sz,kolnictwie

muzycznym.

2. Powyższe cęle OGNISKO MUZYCZNIE realizujepoptzsz:

a) prowadzenie 7.ajęc indywidualnych w zakresie nauki gry na in§trumencie orazz-ajęć

wokalnycĘ

b) prowadzenie grupowych ząięć teoretycmysh(rynniką kształęenie sfuchą audycje

murycare)

c) organizowanie popisów, koncertów i audycji umożliwiają§ych prezentację osiągnięć

uczriów,

d) wspołdziałanie z rodzicami uczrriów niepehrolehrięh w akresie nauczania

i wychowywania.

3. OGNISKO MUZYCZł\TE prowadzi kształcenie w tzech cyklach:

a) cykl sześcioleffri (wiek 5 - 9lat)

b) cykl cztproletni (wiek 10 * 18lat)

c) cykl ogólnomuzycay (osoby dorosłe)

4. Osoba pr,zyjętado OGMSKA MUZYCZI.{EGO jest ucaniem do czasu ukończenia nauki w cyklu

określonyn wpisem do księgi ucaniów (nie dotyczy osob dorosĘch będąpych w cyklu

ogólnomuzycalym).

§2
1. OGNI§KO MUZYCZNE zobowiąąuje się do nauki muzyki według podstaw programowych dla

Szkół Mllzycmych I stopnia określonych ptżez Ministra Kultury i Dziędzictwa Narodowego.

2. OGNI§KO MUZYCZNE zobowiązuje się do zatrudnienia wykwalifikowanych i kompetentnyeh

nauczycieli z przygotowaniem pedagogiczrrym oraz dołoży wszelkich starń aby zajęcia

odbywĄ się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.

3. OGNISKO MUZYCZNE prowadzi działalnośćprzez cĄ rok kalendarzowy.

Wyjątek stanowią: przerwa wakacyjna w sierpniu, pierwszy Ędzień ferii zimowych oraz dni

świąteczrre i ustąwowo wolne od pracy.
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nauczania, w tym o dniach wolnych w przypadku przeprowadzańaegzaminów, przesłuchań,

audycji i koncertów Rodzic będzie powiadamiany z co najmniej siedmiodniowym

wyprzedzeniem.

§3
1. Rodzic powinien zapewnic dzięcku możliwośc regularnego uczęszczania na zajęcia. W gestii

rodziców pozostaje również zapewnienie dziecku właściwego miejsca do ćwiczenia w domu

oraz motywowanie i dopilnowanie systematycznego przygotowywania ucznia da zajęó.

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

i innych danych niezbędnych do kontaktu.

§4
1. Nauka w OGNISKU MUZYCZNYM jęst płaftra" Rodzic zńańązanyjest do terminowego

wnoszenia o§atzanaukę dzieeka, zgóry do 10 dnia każdęgo miesiąca.

2, opłatamnł7ao,cze§n5ml" nie jest za§ńązap§sz§?śgólne lekcje,leczracałość kształcenia.

Ustalone miesięczne czesne jest jednakowej wysokości ńęzakężŃę od ilości zajęćw OGNISKU
MUZYCZNYM w danym miesiącu.

3 . Czesne rrńęzy wpłacać na konto bankowe OGNISKA MUZYCD IEGO, wpizując w §tule
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąa,ra.lłóry wnoszonąjest opłata:

OGNISKO MUZYCZNE mgr sztuki Paweł aszajca

Numer konta:

36 1020 2964 0000 6802 0133 0927

4. Wysokość czesnego w kazdym miesiącu nauki wynosi t75 ?L

Opłata zazaięcia dodatkowe wynosi 80 zL Optata zawypoĘczenie instrumentu wynosi 30 zL
5. Czesnę nie podlega zwrotowi w prrypadku rezygnacji z nauki w OGMSKU MUZYCZNYM.
6. OGNISKO MUZYCZNE aastz§gasobie możliwość miany wysokości czesnego wtrakcie roku

szkolnego wprąrpadku zmlany kosźów utąrmania lub innych poważnych Wzycr,y§
zewnęfranych, co skutkuje zrrrianą regulaminu.

7. Brak jednomiesięczrej wpłaty czesnego, bezzgody Dyrektora na odroczęnie spłaty zaległości, po

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

oraz skierowanie §prawy na drogę postępowania sądowego.



§5
1. Nieobecność ucznia na zajęciach" bez względu na jej Wzyoryry nie skutkuje zwrotem opłał.

2.Zajęciąktóre nię odbyĘ się z winy OGNISKA MUZYCZNEGO (nieobecność nauczyciela)

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

zajęć, których godziny wg. planu prrypńająna audycje, egzaminy, koncerly szkolne lub dni

wolne od nauki. Nie przewiduje się możliwości zwrofu opłaty ztego Ęrtułu.

3. W przypadku koniecaności przeniesieniazajęć na inny dzieńtygodnia, OGNISKO MUZYCZNE
powiadamia uczniów i rodzicow z Ęgodniowym vłyptzedzeńęmlarryjątkiem nagłych sytuacji.

4. Nieobecnośó ucznia nazajęciaeh należy niezwłocarie zgłosić nauczycielowi lub Dyrekcji, nie

późńejjednak niż jeden dńeńprzed planowanym terminem ?-aJęę. Wyjątek stanowią nagłe,

nieprzewidziane sytuacj e.

5. ZĄęcia, na których uczęttbył nieobecny, a nieobecność zostaławcześniej zgłoszona, mogą być

odpracowane w miarę możliwości czasowych nauczyciela.

§6
1. Rezygnacja z nauki w OGNI§KU MUZYCZNYM wiąze się z pisemnym złożeniem

wypowiedzenia. Terrrrin rozwiązania następuje z ostatnim dniem następnego miesiąca

kąlendarzowego od momenfu ńożęńawypowiedzeni a. Za okces wypowiedzenią czesne opłacane

jest w wysokości ustalonej w umowie (§ 4 pkt 4). W nakcie fiwania okresu wypowiedzenia,

uęzeil ma prawo ucąsrrzać na zajęcia.

§7
1. OGNISKO MUZYCZNE zasfrzsga sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W prąpadku nieprzestrzegania niniejszego regulanrinq uczęń zostaje skreślony z listy uczniów.

Regulamin wchodzi w Ęcie z dnięm 09.a2.2021t.
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