Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2013
z dnia 11 lutego 2013 r.

Regulamin
Ogniska Muzycznego
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu

&1.
CELE I ZADANIA
1. Ognisko Muzyczne, zwane dalej Ogniskiem prowadzone jest przez Gminny
Ośrodek Kultury w Jedliczu zgodnie z jego statutem zatwierdzonym przez Radę
Gminy Jedlicze na mocy uchwały XLV/287/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.
2. Zasadniczym celem działalności Ogniska jest:
- kształcenie muzyczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;
- krzewienie kultury muzycznej;
- wychowanie słuchaczy na estetycznych i wrażliwych odbiorców sztuki
muzycznej;
- przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w
szkolnictwie muzycznym.
3. Cele, o których mowa w ust. 2 realizowane są poprzez:
- organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych nauki gry na instrumencie
z elementami umuzykalnienia;
- organizowanie imprez umożliwiających prezentację osiągnięć uczestników
ogniska.
& 2.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
1. Rok szkolny w Ognisku Muzycznym rozpoczyna się i kończy zgodnie
z harmonogramem roku szkolnego w szkolnictwie publicznym.
W przypadku chęci uczestniczenia w zajęciach w trakcie trwania wakacji (ferii szkolnych)
możliwe jest zorganizowanie zajęć w czasie ustawowo wolnych od nauki, na wniosek
rodzica (opiekuna) i za aprobatą nauczyciela.

2. Zajęcia Ogniska Muzycznego odbywają się w następujących kategoriach wiekowych
a. dziecięcej ( od I klasy – 6 lat nauki)
b. młodzieżowej ( od IV klasy – 4 lata nauki)
c. dorosłej ( bez ograniczeń wiekowych )
3. Lekcje praktycznej nauki gry na wybranym instrumencie są zajęciami
indywidualnymi, które trwają 45 min.
4. usunięty
5. usunięty
6. Zajęcia, które wypadną w dni wolne od pracy mogą być realizowane w innym
terminie dogodnym dla ucznia i nauczyciela.
7. Termin lekcji indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub jego rodzica (opiekuna
prawnego) bezpośrednio z nauczycielem.
8. Nieobecność ucznia na zajęciach z instrumentu winna być zgłoszona bezpośrednio
nauczycielowi dzień przed planowaną lekcją. Zajęcia odwołane w dniu odbywania
lekcji będą płatne 50 % ceny za jedną lekcję, tj. 17,50 zł . Zajęcia odwołane,
spowodowane dłuższą absencją ucznia, czy nauczyciela zostaną przełożone i odrobione
w terminie późniejszym.
9. W przypadku nieobecności nauczyciela, lekcje zostaną przełożenie na inny termin
po wcześniejszym uzgodnieniu obydwu stron.
10. Po ukończeniu nauki uczeń otrzymuje Świadectwo Ogniska Muzycznego
w Jedliczu.
& 3.
ZAPISY
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w biurze
GOK wypełniony kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Regulaminu). W
przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice
(opiekunowie prawni).
2. Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej GOK
www.gok.jedlicze.pl i w biurze GOK.
3. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do Ogniska Muzycznego rodzice (opiekunowie
prawni) składają umowę (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz deklarację uiszczania

opłat wraz z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu (załącznik nr 3
do Regulaminu).
4. Rezygnację z nauki w ramach Ogniska Muzycznego składa się w formie pisemnej.
W imieniu uczniów niepełnoletnich rezygnację zgłaszają rodzice (opiekunowie
prawni).
& 4.
OPŁATY
1. Koszt zajęć indywidualnych wynosi 35 złotych za jedną lekcję. Wpłaty całości
kwoty dokonuje się na podstawie faktury wystawionej przez pracownika GOK, za
cały miesiąc, 7 dni od otrzymania rachunku, przelewem na konto GOK w Jedliczu.
2. Usunięty
3. Uczestnik Ogniska Muzycznego jest zobowiązany do wniesienia „zaliczki”
w wysokości 100 zł , do 6 października każdego roku.
4. Pobrana zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu przez Uczestnika nauki
w Ognisku Muzycznym i uregulowaniu przez niego wszelkich należności.
5. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.
6. Faktury, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przesyłane będą drogą e-mailową na adres
zadeklarowany przez uczestnika (rodzica, opiekuna prawnego) w umowie o naukę
(Załącznik nr 2). Data wysłania rachunku przez pracownika GOK będzie
równoznaczna z jego otrzymaniem przez Uczestnika Ogniska (rodzica, opiekuna
prawnego.
7. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w & 4 ust. 1 i 2, nauczyciel
może odmówić prowadzenia zajęć do czasu uregulowania zaległości.

& 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016r.

2. Niniejszy regulamin został ustalony i może być zmieniony
Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu.

przez

