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§ 1 Informacje ogólne

l. Cęlem działalności OGNI§KA MUZYCanEGO jest:

a) kształcenię muuycale dzieci i młodzieĘ,
b) wychowanię rrcmiów na estetycznych i urażliwych odbiorców sztuki muzycanej,

c) przygotowanie szczególnie uzdolnionych ucmiów do dalszego kształcenia w szkolnictwie

muuycalym

2. Powyzsze cele OGNISKO MUZYCZNE realizuje popr7-ęzi

a) prowadzenie zajęć indywidualnych w zalaęsie nauki gry na instrumęncie otazĄęć
wokalnycĘ

b) prowadzenie grupowychzajęóteoretycmych (rvnniką kształcęnie sfuchrł audycje

oraz zespołów instrumentalnycb i wokalno-instrumentalnycĘ

c) organizowanie popińw, koncertów i audycji umoż:liwiających prezentację osĘnięó
uczniów,

d) w§połdziałanię z rodzicami/opiekunami ucariów niepehrolenrich w zakresie nauczania

i wychowywania.

3. OGMSKO MUZYCZNE prowadzi kszfałcenię wfizęch cyklach:

a) cykl sześcioletni (wiek 5 * 9 lat)

b) cykl czteroletri (wiek l0 - 18lat)

c) cykl indywidualny (boz ograniczeń wiekowych, bez świadectw)

4. W cyklach sześciolętnim i czterolefrrim,każóy rok nauki zakończony jest wystawieniem świadectwa

promocyjnego, aw ostafitim roku świadegtwa ukończęnia OGNISKA MUZYCZNEGO.
5. Osoba pruyjęta do OGMSKA MUZYCZI,{EGO jest ucaniem do czasu ukończenia nauki w cyklu

określonym wpisem do księgi uczniów (nie dotycry osób ptzyjęĘch do cyklu indywidualnego).

6. §zczegołową ofertę rajęó vłraz z cenanń okręśla odrębny dokument * oferta na dany rok szkolny.
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1. OGNISKO MUZYCZNE zobowiąuje się do nauki według podstaw programowych dla Szkół

Ml,1zyczny ch I stopnia określonych przez Ministra Kultury l Dziedzicfurła Narodowego.

2. OGNISKO MUZYCZNE zobowięuje się do zatrudnięnia wykwalifikowanych i kompetentnych

nauczycieli zprzygotowaniem pedagogicznym oraz dołoży wszelkich starań aby zajęcia

odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.

3. OGNISKO MUZYCZNE prowadzi dzińalność przez cały rok kalendarzowy.

Wyjątek stanowią: przetwawakacyjna w sierpniu, pierwszy tydzień ferii zimowych oraz dni

świąteczne i ustawowo wolne od pracy.

4. O zmianach w toku pracy OGNISKA MUZYCZNEGO wynikających zrcalizacji programu

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

audycji i koncertów rodziclopiekun będzie powiadamiany z co najmniej siedmiodniowym

vryprzedzeniem.

§ 3 Rekrutacja

1. Przyjęcie ucznia do OGNISKA MUZYCZNEGO odbywa się bez przesfuchania wstępnego.

Rodzic/opiekun składawniosek o przyjęcie dziecka oraz podpisuje oświadczenie o zapoznańv

się i zaakceptowąniu regulaminu, dokumentów dotyczących funkcjonowania placówki, zasad

bezpieezeństwa oraz zapmaje się z klauzulą RODO.

Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu jest równoznaczne

zzawarciem umowy.

Z.Radzięlopiekun powinien zapewnić dziecku możliwość regulamego uczęszczanianazajęcia.

W obowiązku rodzicódopiekunów pozostaje również zapewnienie dziecku właściwego miejsca

do ćwiczeniaw domu oraz motywowanie i dopilnowanie systematycznego przygotowywania

uczr.iado zajęć.

3. Rodziclopiekun zobowiąany jest do aktualizowania wszelkich zrrian numerów telefonów,

adresów i innych danych niezbędnych do kontaktu.
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1. Nauka w OGNISKU MUZYCZNM\d jest płatna. Rodzic/opiekun zobowiąany jest do terminowego

wnoszenia opłatzanaukę dzieckąz góry do 10 dnia kążdego miesiąca.

2. Opłatamiesięcana (czesne) jest jednakowej wysokości nieza]eanie od ilości zajęó w OGNISKU

MUZYCZNĘM w danym miesiącu.

3. Czesne na|ezy wlacać na konto bankowe OGNISKA MUZYCZNEGO, wpizując w tytule

imię i nazwisko dziecka oraz miesi4c,ż.&który wnoszona jest opłata:

OGNISKO MUZYCZNE mgr sztŃi Paweł Oszajca

nunef konta: 36 1020 2964 0000 6802 0133 0927

tytułem: imię i narmisko dziecka, miesiąc i rok (np. Ania Kowalską wrzesien}OZl)

4. Wysokość czesnego określa odrębny dokument- ofeńa na dany rok szkolny.

5. Czesne nie podlega zwrotowi wprrypadku rezygnacji z nauki w OGMSKU MUZYCZNYM.

6. OGNI§KO MUZYCZNE zastrzega sobie mozliwość ryiany wysokości czesnego wtrakcie roku

szkolnego w przypadku zmiany kosztów utzymania lub innych powaźnych Wzyazyrl

zewnętrznycĘ co skutkuj e zrńaną regulaminu.

7. Brak jednomiesięcarej łvpłaty częsnego, spowoduje skreślenie z liĘ uczniów irozvłiryańe

umowy.

8. Wszelkie opóźnienia w płatrrościańmleĘ zgłaszać zwyptzedzsnięm.

§ 5 Nieobecności

1. NieobecnośćuczńaaazajęcianĘ bez względu najej pr:zycTyny nie skutkuje zwrotem opłaty.

2.Ąęłiąktóre nie odbyĘ się z winy OGNISKA MUZYCZT§EGO (nieobecność nauczyciela)

powinny być zorganizowane w innym, uzgodnionym zrodzieemlapiekunem terminie,

z wyjątkiem Ęchzajęć, których godziny wg. planu przypadają na audycje, egzaminyo koncerty

szkolne lń dni wolne od nauki. Nie przewiduje się możliwości zwrotu opłaty ztsgo §/ttłu.

3. W prz5padku odwołaniazajęó lub konięcaności przeniesięnia ich na inny termin, OGNISKO

MUZYCZNE powiadamia uczniów i rodziców z Ęgodniowym wyprzedzeniem za wyjątkiem

nagłych sytuacji.

4. Nieobecność ucznia na zajęciach naleźry niezwlocznie zglosić nauczycielowi lub Dyrekcjr, nie

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

niepnewidziane syfu acj e.

5. Zajęcił, na których uczeń był nieobecny, a nieobecność zostala zgłoszona uwyprzedzeniem

co najmniej jednego dniao mogą być odpracowane w miarę możliwości czasowych

nauczyciela.



§ 6 Rezygnacja

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

wypowiedzenia. Termlnrozwiązania następuje z ostatnim dniem następnego miesiąca

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

jest w ustalonej wysokości, W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, uczeń ma prawo uczęszczać

nazajęcia.

2. OGNISKO MUZYCZNE zastrzega sobie możliwość pisemnego wypowiedzenia umowy ze

skutkiem natychmiastowym.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, umowa zostaje rorwiEzana ze skutkięm

natychmiastowym auczeń skreślony z listy uczniów.

2. OGNISKO MUZYCZNE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2a21 t
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