
 

Regulamin wewnętrzny pobierania opłat czesnego za naukę 

w Szkole Muzycznej Stowarzyszenia Artystycznego „ŻORY” 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
 

I.   Zarząd Stowarzyszenia Artystycznego „Żory” za punkt wyjścia do obliczenia wysokości czesnego 

     za naukę w szkole muzycznej przyjął ustalenie kosztu wykonania jednostki lekcyjnej (wynagrodzenie 

     nauczyciela, koszty utrzymania budynku, amortyzacja instrumentów) na kwotę: 

 

        1.  Jednostka lekcyjna 60 min  -  koszt 60 zł 

        2.  Jednostka lekcyjna 45 min  -  koszt 50 zł 

        3.  Jednostka lekcyjna 30 min  -  koszt 40 zł 

 

II.   W zależności od przyjętych przez ucznia form nauczania wysokość czesnego wynosi odpowiednio: 

 

 

 

Formy nauczania 
Koszty 

miesięczne 
Uwagi 

Zajęcia indywidualne 

1x w tygodniu lekcja 60 minut 
240,00 zł 

38 jednostek lekcyjnych w ciągu całego 

roku szkolnego + 2 zajęcia organizacyjne 

(zapisy i rozdanie świadectw) 

Zajęcia indywidualne 

1x w tygodniu lekcja 45 minut 
200,00 zł 

38 jednostek lekcyjnych w ciągu całego 

roku szkolnego + 2 zajęcia organizacyjne 

(zapisy i rozdanie świadectw) 

Zajęcia indywidualne 

1x w tygodniu lekcja 30 minut 
160,00 zł 

38 jednostek lekcyjnych w ciągu całego 

roku szkolnego + 2 zajęcia organizacyjne 

(zapisy i rozdanie świadectw) 

Zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne 

dla dzieci od 3 do 7 lat 

1x w tygodniu 60 minut 

50,00 zł 

38 jednostek lekcyjnych w ciągu całego 

roku szkolnego + 2 zajęcia organizacyjne 

(zapisy i rozdanie świadectw) 

NOWOŚĆ! 

Warsztaty multiinstrumentalne 

Prowadzący: Tomasz Kozieł 

1x w tygodniu 60 minut 

(szczegóły wkrótce) 

80,00 zł Zajęcia dla grupy od 4 do 10 osób 

 



III.  Pozostałe ustalenia regulaminu: 

 

1. Za naukę w szkole obowiązuje opłata roczna pobierana w formie miesięcznych wpłat przez okres 

kolejnych 10 miesięcy począwszy od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Ustalona przez 

Zarząd opłata jest stała przez cały rok szkolny i uwzględnia koszty utrzymania budynku oraz zatrudnienia 

personelu przez cały rok kalendarzowy. 

2. Od każdego nowo zapisanego ucznia pobierane jest jednorazowe „wpisowe” w wysokości 50 zł 

na pokrycie kosztów organizacyjnych. Opłata pobierana jest w dniu zapisu i w przypadku rezygnacji ucznia 

z dalszej nauki w czasie trwania roku szkolnego kwota ta nie podlega zwrotowi. 

3. Opłata czesnego za każdy miesiąc nauki winna być uiszczona przelewem na konto bankowe 

Stowarzyszenia: Bank Millenium S.A.   59 1160 2202 0000 0000 3383 2178 w nieprzekraczalnym terminie 

do 10-go dnia każdego miesiąca. 

4. W razie nieterminowego uiszczenia opłaty zarząd może wysłać upomnienie wzywające do 

uregulowania opłat, w przypadku nieuregulowania zapłaty po pisemnym wezwaniu, ucznia skreśla się z 

listy. 

5. Uczeń kontynuujący naukę w kolejnym roku szkolnym zobowiązany jest zgłosić się w pierwszym 

tygodniu września do dyrektora lub nauczyciela prowadzącego w celu ustalenia planu zajęć. Nie 

stawienie się we wrześniu nie zwalnia ucznia z opłaty czesnego (dotyczy ucznia kontynuującego naukę). 

6. W przypadku gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, drugiemu i następnemu 

dziecku udzielana jest zniżka w wysokości 25%. Rabat dotyczy zajęć indywidualnych niezależnie od czasu 

trwania. 

7. Uczeń, który chce zrezygnować z nauki w szkole powinien złożyć pisemne zawiadomienie o takiej 

decyzji na miesiąc przed rezygnacją z dalszej nauki. W przeciwnym razie będzie pobierana opłata przez 

okres jednego miesiąca. 

8. Jeżeli lekcja nie odbędzie się z powodu nieobecności nauczyciela powinna być odrobiona w terminie 

uzgodnionym z uczniem. W sytuacjach losowych dyrektor szkoły ma prawo wyznaczyć zastępstwo za 

nauczyciela prowadzącego. 

9. Każdy uczeń (lub rodzic) jest zobowiązany do złożenia podpisu na liście obecności przed każdą 

lekcją. 

10. Lekcja na którą uczeń nie przybył bez uprzedniej informacji (minimum 3 dni przed planowaną lekcją) 

i uzgodnienia jej przełożenia z nauczycielem przepada. W przypadkach dłuższych nieobecności (zielona 

szkoła, sanatorium, pobyt w szpitalu i inne przypadki losowe) należy z wyprzedzeniem minimum 7 dni 

zgłosić nauczycielowi planowaną nieobecność na zajęciach w celu ustalenia terminów ich odpracowania. 

11. W ciągu roku szkolnego odbywa się 38 jednostek lekcyjnych oraz 2 zajęcia organizacyjne związane z 

zapisami i zakończeniem roku szkolnego (ilość obliczona po odliczeniu ferii zimowych i świątecznych). 

Przez jednostkę lekcyjną rozumie się: lekcję indywidualną, grupową, warsztaty, a także popis oraz egzamin. 

W przypadku pojedynczych dni świątecznych wypadających w tygodniu nauki, dyrektor szkoły ma prawo 

podjąć decyzję o odrobieniu tego dnia w formie zajęć grupowych (audycja muzyczna, popis uczniowski, 

lekcje pokazowe). Lekcje w takiej formie mogą być przeprowadzone maksymalnie 4 razy w roku.  

12. Szczegółowe zasady działalności szkoły ustala „Regulamin Szkoły Muzycznej Stowarzyszenia 

Artystycznego „Żory” i jest dostępny u dyrektora szkoły oraz na stronie internetowej 

www.artystyczniezory.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że zapoznałem się z powyższymi warunkami i je akceptuję. 

 

 

 

 

Żory dnia: ………………………….                                           ………………………………………… 
                                                                                                                  (czytelny podpis – imię i nazwisko) 
     


