Regulamin Ogniska Muzycznego
działającego w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
1.

Zajęcia prowadzone w ognisku przygotowują do nauki w szkole muzycznej.

2.

Nauka w ognisku nie gwarantuje przyjęcia do szkoły muzycznej, ale może
pomóc w przygotowaniu do testu zdolności muzycznych, przez który
zobowiązany jest przejść każdy kandydat do szkoły muzycznej.

3.

Ognisko prowadzi zajęcia indywidualne w zakresie gry na instrumencie. Zajęcia
prowadzone są raz w tygodniu. Długość lekcji uzależniona jest od wieku
dziecka i możliwości czasowych nauczyciela.

Od opłaty za każdą lekcję odlicza się:
- 5 zł - wpłata za użytkowanie lokalu przez nauczyciela na rzecz Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju ZSM w Siedlcach,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%),
- podatek do urzędu skarbowego.
Opłata za zajęcia 45 minut – 70 zł
Odliczenia: 5 zł za użytkowanie lokalu
Kwota brutto – 65 zł
5,85 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
4 zł – podatek do urzędu skarbowego
Do wypłat dla nauczyciela 55,15 zł.
Opłata za zajęcia 30 minut – 60 zł
Odliczenia: 5 zł za użytkowanie lokalu
Kwota brutto – 55 zł
4,95 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne
3 zł – podatek do urzędu skarbowego.
Do wypłaty dla nauczyciela 47,05 zł.

Odpłatność za zajęcia powinna zostać uregulowana najpóźniej
do 10 dnia danego miesiąca.
4. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach rodzice zobowiązani są do
uregulowania 50% opłaty za czas, który nauczyciel rezerwuje w swoim planie
zajęć na daną lekcję.
70 zł x50% = 35 zł
60 zł x50%=30 zł
Nauczyciel jest zobowiązany do przekazania rodzicom dowodu wpłaty za zajęcia
w ognisku.
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5. Ilość lekcji indywidualnych ustalana jest z nauczycielem prowadzącym
na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Od ilości lekcji uzależniona jest
opłata za miesiąc nauki. Odpłatność może być regulowana u nauczyciela
prowadzącego zajęcia, na konto stowarzyszenia lub u Pani Grażyny Ulicz
(księgowa ogniska i stowarzyszenia).
6. W przypadku nieobecności nauczyciela lekcja może zostać przeprowadzona
w innym terminie lub w kolejnym miesiącu nauki opłata zostanie pomniejszona
o należność wynikającą z nieprzeprowadzenia lekcji. Nauczyciel zobowiązany
jest powiadomić rodziców o niemożności przeprowadzenia danej lekcji.
7. W lekcji indywidualnej może uczestniczyć również rodzic dziecka.
8. Dzieci oraz rodzice są zobowiązani do zmiany obuwia przed wejściem do sali,
w której prowadzone są zajęcia.
9. Przed rozpoczęciem zajęć indywidualnych rodzic zobowiązany jest do
wypełnienia kwestionariusza dla kandydata do ogniska, w którym deklaruje
przestrzeganie regulaminu ogniska. Kwestionariusz pozostaje w dokumentacji
nauczyciela prowadzącego zajęcia.
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KWESTIONARIUSZ
dla kandydata do Ogniska Muzycznego
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
1. Nazwisko kandydata ….............................................................................................................
2. Pierwsze imię...........................................drugie imię …..........................................................
3. Data urodzenia ….................................. miejsce urodzenia........................................................
…...................................................................województwo …........................................................
4. Miejsce zamieszkania ( adres ).......................................................................................................
….........................................................................................................................................................
5. Numer telefonu rodziców.................................................................................................................
6. Imię i nazwisko rodziców..................................................................................................................
7. Instrument na jakim kandydat zamierza się uczyć............................................................................

Oświadczenie rodziców
Oświadczam, że otrzymałem regulamin funkcjonowania ogniska,
zapoznałem się z nim, akceptuję jego wymagania i zobowiązuję się
do ich przestrzegania.

Siedlce, dnia...........................2020r.

….............................................................................................................................
podpis rodziców ( pełne imię i nazwisko )
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