
REGULAMIN 
Ogniska Muzycznego działającego przy Miejskim  Domu Kultury w Barcinie 

1. Ognisko Muzyczne działa przy Miejskim Domu Kultury w Barcinie 
2. Nauka w ognisku trwa 6 lat 

  
3. Ognisko prowadzi naukę gry na pianinie, gitarze i keyboardzie. Zajęcia 

odbywają się indywidualnie, wg harmonogramu ustalonym z nauczycielem 
prowadzącym. 
  

4. Na zajęcia w Ognisku Muzycznym może uczęszczać każdy: dzieci od 4 lat, 
młodzież i osoby dorosłe. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.  
  

5. Wybór instrumentów, rodzaj zajęć oraz program nauczania jest dostosowany 
do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.  
  

6. Ilość  zajęć w tygodniu określą się na 2 godziny lekcyjne (45 minut). Jedna 
godzina zajęć z wybranego instrumentu głównego , druga obejmuje naukę 
teorii muzyki. 
  

7. Rok szkolny oraz terminy przerw świątecznych i wakacyjnych pokrywają się 
z terminami w szkołach publicznych. .  
  

8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr kończy się popisem 
wszystkich uczniów.  
  

9. Na zakończenie każdego roku szkolnego, wszyscy uczniowie otrzymują 
zaświadczenie  potwierdzające po uprzednim przystąpieniu do egzaminu. 
Termin egzaminu ustala dyrektor MDK, w porozumieniu z nauczycielami 
prowadzącymi. 
  

10. Ognisko nie wypożycza instrumentów muzycznych.  
  

11. Ognisko w miarę posiadanych możliwości zapewnia materiały do nauki. 

Warunki płatności 

11. Opłata za zajęcia jest stała w danym roku szkolnym. 
  

12. Opłata za zajęcia powinna zostać uiszczona najpóźniej do 20 dnia każdego 
miesiąca.  
  

13. Płatności należy dokonywać na konto MDK  wyszczególnione na rachunku. 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie zajęcia zostają wstrzymane 
aż do czasu uregulowania płatności.  
  
  

14. Opłata miesięczna nie ulega zmianie w  przypadku wcześniejszego nie 
zgłoszenia absencji ucznia na zajęciach indywidualnych. Lekcje odwołane 
w dniu ustalonych zajęć nie podlegają zwrotowi ( z wyłączeniem zwolnień 



lekarskich).Jeżeli uczeń przedłoży zwolnienie lekarskie  
 zwolniony zostaje z 50% kosztów opłaty miesięcznej . Jeżeli zwolnienie 
obejmuje cały miesiąc – 100% zwolnienia z opłat. 

15. W przypadku gdy nauczyciel Ogniska nie jest w stanie odbyć lekcji 
w ustalonym terminie, powiadamia rodziców i  uczniów o zmianie 
z wcześniejszym wyprzedzeniem. Nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia 
lekcji. Jeśli nie jest to możliwe, miesięczne koszty zostaną pomniejszone o 
50%. 
  

16. W przypadku braku możliwości uczestnictwa ucznia w zajęciach (nieobecności 
wcześniej zgłoszonej), Ognisko proponuje przeniesienie zajęć na inny termin, 
tak, aby ilość lekcji w miesiącu zgadzała się z harmonogramem. Przeniesienie 
zajęć na  inny termin, uczeń lub rodzice ustalają z nauczycielem 
prowadzącym.  
  

17. Wszystkie zmiany i informacje dotyczące nieobecności lub przeniesienia zajęć 
należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu.  
  

18. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, Ognisko zastrzega sobie prawo 
do skreślenia ucznia z listy uczniów, a w razie nieprzestrzegania warunków 
płatności – dochodzenie należne zgodnie z prawem. 

 

 


