
REGULAMIN OGNISKA MUZYCZNEGO 

1. Podstawą przyjęcia do Ogniska Muzycznego jest wypełnienie kwestionariusza i podpisanie Umowy  

o prowadzenie nauki. 

2. Wypełniony kwestionariusz należy okazać nauczycielowi wybranego instrumentu, który przesłuchuje 

kandydata. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z przesłuchania, następuje podpisanie umowy o naukę  

w Ognisku Muzycznym. W przypadku ewentualnych wątpliwości o stan zdrowia kandydata Ognisko 

może dodatkowo zażądać przedłożenia opinii lekarza.  

3. Rok szkolny obejmuje okres od września do czerwca i składa się z dwóch semestrów, zgodnie  

z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MENiS. W czasie ferii, świąt oraz wakacji zajęcia  

w Ognisku Muzycznym nie odbywają się. 

4. Cykl kształcenia trwa 4 lub 6 lat (w zależności od wieku ucznia): 

- dział dziecięcy oraz dział umuzykalniający - 6-letni - dla dzieci poniżej 10 roku życia, 

- dział młodzieżowy - 4-letni - dla starszych dzieci, 

- dział absolwencki - 4-letni - dla uczniów, którzy ukończyli dział dziecięcy lub młodzieżowy.  

5. Harmonogram nauczania przewiduje  

-indywidualne lekcje gry na instrumencie/śpiewu             45min/tydzień 

-grupowe zajęcia z teorii muzyki/umuzykalnienia             45min/tydzień  

6. Uczniowie zobowiązani są do regularnego uczęszczania i systematycznego przygotowywania się do 

lekcji. 

7. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach teorii, podlegają klasyfikacji 

 i na świadectwie końcowym mają potwierdzone uczestnictwo w tych zajęciach. 

8. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności w zespołach kameralnych. 

9. Każdy semestr kończy się egzaminem z gry na instrumencie. Na ostateczną ocenę wystawioną  

na świadectwie ukończenia roku, składają się oceny z egzaminów oraz ogólne oceny za pracę ucznia  

w ciągu roku. 

10. Ucznia (oprócz egzaminów) obowiązują 2 koncerty w ciągu roku szkolnego. 

11. Po ukończeniu każdego roku nauki uczeń otrzymuje świadectwo Ogniska Muzycznego, natomiast 

 po ukończeniu 6-letniego/4-letniego cyklu kształcenia – dyplom ukończenia Ogniska Muzycznego.  

12. Warunkiem otrzymania świadectwa jest zrealizowanie programu danego roku zakończonego 

komisyjnym egzaminem. 

13. Terminy egzaminów oraz koncertów ustala dyrektor Ogniska Muzycznego. 

14. Umowa podpisywana jest na okres jednego roku szkolnego i ulega automatycznemu przedłużeniu,  

gdy uczeń zgłasza się w następnym roku szkolnym.  

15. W przypadku dłuższej nieobecności (długiej choroby bądź wyjazdu ucznia na kilka tygodni) możliwe 

jest częściowe zwolnienie z opłat.  

16. Przerwanie nauki i związane z tym zwolnienie z opłat w ciągu roku szkolnego może nastąpić 

wyłącznie z ważnych przyczyn po 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia na piśmie. Uczeń w okresie 



wypowiedzenia zachowuje wszystkie prawa i obowiązki. Okres wypowiedzenia umowy nie dotyczy 

uczniów w pierwszym roku nauki. 

17. Opłata za naukę jest opłatą roczną regulowana jest w miesięcznych ratach, do 10 każdego miesiąca  

z góry. Opłata miesięczna jest stała i nie zależy od ilości lekcji w danym miesiącu. 

18. Brak wpłaty czesnego po upływie ustalonego terminu może spowodować naliczanie ustawowych 

odsetek, a w przypadku dwumiesięcznego opóźnienia zawieszenie w prawach ucznia.  

19. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie nauczyciela lekcja nie odbędzie się, uczeń zostanie wcześniej 

powiadomiony i zostanie ona odpracowana w indywidualnym, dogodnym terminie. 

20. Warunkiem odpracowania zajęć, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie ucznia, jest 

wcześniejsze zgłoszenie nauczycielowi tej nieobecności (co najmniej 1 dzień). Lekcja na którą uczeń 

nie przybył przepada.  

21. Zajęcia zbiorowe są możliwe do odpracowania w innej grupie. 

22. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia Ogniska o wszelkich zmianach teleadresowych, 

niezbędnych do kontaktu z nim 


