
REGULAMIN STUDIUM MUZYCZNEGO 
 
  
 

1. Centrum Artystyczno- Edukacyjne „ZG-MUZYK” z siedzibą w Lubinie przy ul. 
Polnej 2 d zwane dalej Studium Muzycznym jest prywatną szkołą muzyczną bez 
uprawnień szkół publicznych. 

 
2. Na zajęcia w Studium Muzycznym mogą uczęszczać uczniowie bez limitu wieku, po 

pozytywnie zaliczonym przesłuchaniu kwalifikacyjnym. 
 

3. Roczny cykl nauczania trwa 10 miesięcy – od drugiej środy września do ostatniej 
soboty roku szkolnego. 

 
4. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr nauki zakończony jest 

pokazem uczniów na specjalnie zorganizowanym koncercie. 
 

5. Program nauczania obejmuje poziom podstawowej szkoły muzycznej (6-letni cykl 
dziecięcy lub 4-letni dla młodzieży) oraz szkoły umuzykalniającej (bezterminowo) 

 
6. Lekcje instrumentu głównego odbywają się indywidualnie 1 lub 2 razy w tygodniu,w 

godzinach ustalonych z nauczycielem prowadzącym. 
 

7. Grupowe zajęcia teoretyczne dostosowane są do poziomu nauki i odbywają się wg 
planu zajęć szkoły. Nieobecność na zajęciach grupowych nie wpływa na zmianę 
wysokości opłaty za szkołę. 

 
8. Czas trwania poszczególnych zajęć jest dokładnie określony w ofercie szkoły . 

 
9. Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z opłat wnoszonych przez uczniów 

lub rodziców (opiekunów) uczniów w formie czesnego 
 

10. Opłata za zajęcia dydaktyczne jest stała w roku szkolnym i pobierana jest z góry. 
 

11. Płatność można dokonywać gotówką w sekretariacie Studium Muzycznego (sklep 
muzyczny „ZG-MUZYK”) za pokwitowaniem lub poleceniem przelewu na rachunek 
bankowy szkoły. 

 
12. Regularne uiszczanie czesnego do 10. każdego miesiąca, będące warunkiem 

prawidłowego funkcjonowania szkoły, jest obowiązkiem rodziców (opiekunów) 
uczniów. 

 
13. W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie, zajęcia zostaną wstrzymane do 

czasu uregulowania należności. 
 

14. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i dni ustawowo wolnych od zajęć 
pokrywają się z terminami zajęć w szkołach publicznych i nie mają wpływu na 
wysokość czesnego. 

 



15. Absencja lub też przerwanie nauki przez ucznia Studium Muzycznego nie zwalnia z 
obowiązku opłaty za cały okres nauki. 

 
16. W razie przerwania nauki przez ucznia Studium z przyczyn od niego niezależnych, 

uzasadnionych chorobą lub innymi ważnymi powodami, uiszczenie pozostałych do 
zapłacenia rat może zostać anulowane pod warunkiem pisemnego zgłoszenia 
rezygnacji do dyrektora Studium Muzycznego z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

 
17. Jeżeli zaplanowana lekcja nie odbędzie się z powodu nieobecności nauczyciela, 

nauczyciel jest zobowiązany do odpracowania zajęć w terminie dogodnym dla ucznia 
lub zapewnić zastępstwo. 

 
18. Nieobecność ucznia należy zgłosić najpóźniej dzień przed planowaną lekcją, w innym 

przypadku nauczyciel nie ma obowiązku jej odpracowania. 
 

19. Na koniec roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo . 
 

20. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania środków 
odurzających oraz alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt . 

 
21. W budynku szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie i rodzice (opiekunowie). 

 
22. Szkoła jest monitorowana- zapis z monitoringu może być podstawą do egzekwowania 

odszkodowania za wyrządzone szkody. 
 

23. Odpowiedzialność za uczniów poza czasem zajęć ponoszą rodzice (opiekunowie). 


