REGULAMIN
Ogniska Muzycznego
przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim

I

CELE I ZADANIA

1. Ognisko Muzyczne (w skrócie OM) przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola
Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim prowadzone jest przez Stowarzyszenie MELODIA ART
na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu
Podlaskim (KRS: 0000518488).
2. Celem działalności OM jest:
1) kształcenie muzyczne dzieci i młodzieży,
2) wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej,
3) przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie
muzycznym.
3. Powyższe cele Ognisko realizuje poprzez:
1) prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie nauki gry na instrumencie z elementami
umuzykalnienia i teorii muzyki,
2) organizowanie imprez umożliwiających prezentację osiągnięć uczniów,
3) współdziałanie z rodzicami uczniów niepełnoletnich w zakresie nauczania i wychowywania.
II ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Działalnością OM kieruje dyrektor, który jednocześnie przewodniczy radzie pedagogicznej.
2. Nauka w OM trwa 4 lata ( zrealizowanie programu nauczania pozwala na ukończenie nauki
we wcześniejszym terminie). Nauka odbywa się w ciągu roku szkolnego (od 1 października
do 20 czerwca), analogicznie jak w PSM. Terminy przerw świątecznych i wakacyjnych
pokrywają się z terminami w szkołach publicznych.
3. Umiejętności zdobyte przez uczniów zostają zweryfikowane podczas obowiązkowych
egzaminów. Każdy rok szkolny kończy się egzaminem promocyjnym, a zakończenie nauki
egzaminem końcowym. Otrzymanie oceny co najmniej "dostatecznej" oznacza pomyślne
zdanie egzaminu.
W przypadkach szczególnych dyrektor Ogniska, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może
zwolnić ucznia z egzaminu.
4. Skala ocen egzaminacyjnych i cząstkowych stosowana w OM jest następująca:
1) celujący,
2) bardzo dobry
3) dobry
4) dostateczny
5) dopuszczający
6) niedostateczny

5. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo
ukończenia ogniska.
6. Zajęcia praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie prowadzone są w systemie
indywidualnym. Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych potrzeb
i możliwości ucznia. Ognisko oferuje naukę na następujących instrumentach: fortepian,
akordeon, flet poprzeczny, gitara klasyczna i inne w zależności od możliwości kadrowych.
7. Niezbędne elementy umuzykalnienia i teorii muzyki wprowadzane są na bieżąco podczas
zajęć indywidualnych.
8. Ognisko nie wypożycza instrumentów muzycznych.
9. Nauczyciel zobowiązany jest do otoczenia ucznia opieką podczas prowadzonych zajęć
w OM. Za przyprowadzenie na zajęcia i odebrania ucznia po ich zakończeniu odpowiadają
jego rodzice (prawni opiekunowie).
10. Ilość zajęć tygodniowych (1 lub 2) oraz czas trwania jednostki lekcyjnej (30 lub 45 minut)
dobierane są indywidualnie do potrzeb ucznia w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania jednostki lekcyjnej,
co ma bezpośredni wpływ na wysokość czesnego.
11. Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio
z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.
12. Zajęcia, które wypadają w dniach wolnych od pracy mogą być realizowane w innym terminie
dogodnym dla ucznia i nauczyciela, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach z instrumentu, po wcześniejszym
powiadomieniu nauczyciela, zajęcia mogą zostać przełożone i odrobione w terminie
późniejszym.
14. W przypadku, gdy nauczyciel Ogniska nie jest w stanie odbyć lekcji w ustalonym terminie,
powiadamia rodziców i uczniów o zmianie z wcześniejszym wyprzedzeniem.
15. Nauczyciel ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zrezygnować z zajęć z uczniem za
akceptacją dyrektora OM.

III ZAPISY
1. Na zajęcia w Ognisku Muzycznym mogą uczęszczać uczniowie od 6 do 20 roku życia.
2. Warunkiem przyjęcia kandydata do OM jest złożenie Formularza Zgłoszeniowego. Rodzice
(opiekunowie prawni) składają również oświadczenie o akceptacji postanowień niniejszego
regulaminu, co traktowane jest jako umowa zawarta między stronami.
3. Rezygnację z nauki w Ognisku Muzycznym składa się w formie pisemnej. W imieniu
uczniów niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice (opiekunowie prawni).
4. Rezygnacja z dalszej nauki winna być zgłoszona w formie pisemnej przez rodzica (lub
prawnego opiekuna) ucznia na ręce dyrektora OM z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
5. Na prośbę rodzica ucznia może zostać przeprowadzony sprawdzian predyspozycji
muzycznych. Ma on charakter diagnostyczno-doradczy.
6. Kandydat do Ogniska może zapisać się na zajęcia w terminie najpóźniej do 31 października
rozpoczętego roku szkolnego. Po tym terminie decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor OM
na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.
-2-

IV OPŁATY
1. Na początku każdego roku szkolnego pobierana jest opłata wpisowa, ustalana uchwałą
zarządu Stowarzyszenia MELODIA ART i dyrekcji OM, w wysokości 100 zł na rok
/drugie dziecko 50% ulgi/. Opłatę należy wnieść do 10-go dnia po rozpoczęciu roku
szkolnego. Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki / dotyczy
wszystkich umów bez względu na termin przyjęcia do Ogniska Muzycznego/.
2. Odpłatność za naukę regulowana jest w formie miesięcznego czesnego, a jej wysokość
zależy od liczby odbytych jednostek lekcyjnych.
3. Odpłatność z tytułu pobierania nauki ustalana jest corocznie zgodnie z uchwałą zarządu
Stowarzyszenia MELODIA ART i dyrekcji OM i obowiązuje w całym roku szkolnym.
4. Płatności należy dokonywać po zakończonym miesiącu nauki do 5 następnego miesiąca.
Brak wpłaty czesnego w ustalonym terminie może spowodować zawieszenie zajęć lub
skreślenie z listy uczniów.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia lub odwołanie lekcji bezpośrednio przed jej
odbyciem bez uzasadnionych powodów, powoduje utratę zajęć bez konieczności ich
odrobienia. W takim przypadku opłata za jednostkę lekcyjną zostanie doliczona do
czesnego.
6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Ognisko zastrzega sobie prawo do skreślenia
ucznia z listy uczniów, a w razie nieprzestrzegania warunków płatności – dochodzenie
należności zgodnie z prawem.

______________________________________________________________________________
Radzyń Podlaski, dnia ………………........……..……………

OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am się z regulaminem Ogniska Muzycznego przy Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim i zobowiązuję się do przestrzegania jego
postanowień i traktowania jako umowy zawartej pomiędzy stronami.

………………........……..……………
Podpis ucznia

………………........……..……………
Podpis rodzica, opiekuna
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