
 REGULAMIN LEKCJI GRY NA INSTRUMENCIE  
 
1.Każde dziecko bez względu na wiek może pobierać lekcje gry na instrumencie: 
fortepianie, gitarze (dla klas 1-8) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwością koncentracji.  

2.Program nauczania gry na instrumencie jest zawsze dostosowany do indywidualnych 
możliwości dziecka. 

3.Dla dzieci 5 letnich oraz uczniów szkoły (od klasy 0) lekcja trwa 30 min i może odbywać się raz 
lub dwa razy w tygodniu . Dla dzieci 3 i 4 letnich lekcja trwa 15 minut.  

4.Zapisu na lekcje można dokonać elektronicznie (patrz: Aplikacje i druki do pobrania) w drugim 
tygodniu września lub w miarę wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego.  O terminie zapisów na 
indywidualne lekcje gry na instrumentach sekretariat szkoły i przedszkola powiadamia rodziców w 
pierwszym tygodniu września.  
 

5.Opłata za 9 - miesięczny kurs (od połowy września do połowy czerwca bieżącego roku 
szkolnego) jest uiszczana na konto ZPO „Scherzo” w następujący sposób:  

● pierwszą wpłatę – za ½ miesiąca września należy uiścić w pierwszej połowie 
września,  niezwłocznie po zapisie dziecka  

● ostatnią wpłatę - za ½ miesiąca czerwca należy uiścić do 27 maja 
bieżącego roku  szkolnego  

● miesięczne wpłaty - do 27 dnia każdego poprzedzającego miesiąca.  

6. Kwota za indywidualne lekcje gry na instrumencie jest uśredniona i uwzględnia odliczenia  za 
wszystkie dni wolne od zajęć, ferie i przerwy świąteczne  

7.Jeżeli przepada lekcja:  
● z powodu nieobecności ucznia (choroba, sprawy rodzinne itp.) nauczyciel nie ma 

obowiązku odrobienia lekcji  
● z powodu nieobecności nauczyciela – nauczyciel jest zobowiązany do odrobienia 

lekcji · z przyczyny zależnej od szkoły/przedszkola (wycieczka itp.), nauczyciel 
wyznacza inny termin na odrobienie lekcji  

● z powodu świąt i dni wolnych zgodnie z kalendarzem „Scherzo”– lekcje nie będą 
odrabiane.  

8. Lekcje gry na instrumentach mogą odbywać się tylko i wyłącznie na terenie ZPO 
„Scherzo” . 

9. O ewentualnej rezygnacji dziecka z gry na instrumencie rodzic jest zobowiązany 
poinformować ZPO „Scherzo” z miesięcznym wyprzedzeniem (czyli np. chcąc 
zrezygnować z lekcji w czerwcu, należy to zgłosić do końca kwietnia).  

10. Warunkiem rozpoczęcia lekcji nauki gry na instrumencie jest zarezerwowanie miejsca dla 
dziecka przez rodzica, które jest równoznaczne z zapisaniem go na lekcje gry na instrumencie i 
zaakceptowaniem regulaminu oraz wpłacenie kwoty wpisowego w wyznaczonym przez 
szkołę/przedszkole terminie. 



11.Zapisy na indywidualne lekcje gry na instrumencie odbywają się corocznie. 

10. Warunkiem  rozpoczęcia lekcji przez ucznia jest zapoznanie się przez rodziców ucznia z 
Regulaminem lekcji gry na instrumencie, wypełnienie i przesłanie do sekretariatu szkoły Karty 
Zapisu (patrz: Aplikacje i druki do pobrania) oraz uiszczenie wpłaty pierwszej raty w 
wyznaczonym przez szkołę terminie. 

 


