ב"ה

תקנון ונהלים לשנת הלימודים תשע"j
 .1כללי
בית הספר למוסיקה משמש כמוסד ללימוד נגינה ולהקניית חינוך מוסיקלי.
תקנון זה מפרט את הנהלים הקבועים של בית הספר במישור המנהלי והפדגוגי ומחייב את הנרשמים.
 .2מערכת שעורי הנגינה:


כל תלמיד הנרשם לבית הספר יקבל שעור נגינה אחת לשבוע בכלי שבחר.



בשנת לימודים יתקיימו  37-38שעורים( .ולא פחות מ) 37 -



התלמיד יופיע בקונצרטים הכיתתיים הנערכים מעת לעת



בסוף השנה ייבחן התלמיד על הישגיו ויקבל תעודת סיום שנה.



שנת הלימודים מתחילה ב 1.9 -ומסתיימת ב( 30.6 -עשרה חודשי לימוד)

 .3ביטול שעורי נגינה:


שעור שיבוטל ע"י המוסד (היעדרות מורה ,תקלות טכניות) – יקבע במקומו שעור השלמה במועד אחר.



תלמיד הצפוי להעדר מן השעור – יודיע מראש למשרד ביה"ס וידאג להחלפתו בתלמיד אחר .שעור שלא
התקיים עקב היעדרות התלמיד – ייחשב כשעור שניתן.



תלמיד הנעדר למעלה משבועיים ברציפות עקב סיבות בריאותיות מוצדקות ,יחשבו השבועיים הראשונים
כשעורים שניתנו ושאר השעורים יושלמו במועד אחר (זאת בתנאי שיודיע על ההיעדרות) .במידה ולא תהיה
אפשרות להשלים את השעורים יוחזרו עלויות שכ"ל לתקופת ההיעדרות.



בכל מקרה של היעדרות התלמיד מסיבות מוצדקות ,באם יודיע על כך התלמיד מראש– ייעשה מאמץ
להשלים את השעור.



בתקופת הקונצרטים והמפגשים הכיתתיים (במחצית השנה ובסיומה) יחולו שינויים בשעות השעורים ויתכן
ביטול שעור לטובת החזרות והקונצרטים.

 .4הפסקת לימודים:


הפסקת לימודים באמצע השנה תבוצע ע"י מילוי טופס "הפסקת לימוד" וטעונה בכל מקרה אישור הנהלת
בית הספר .ללא חתימה על הטופס הנ"ל יחשב התלמיד כממשיך את לימודיו וייגבו התשלומים בהתאם.



תלמיד חדש רשאי להפסיק את לימודיו מכל סיבה שהיא בתוך תקופה של שלושה חודשים מתחילת
הלימודים ויחויב בתשלומי שכר הלימוד עד סוף החודש.



לאחר שלושה חודשי לימוד או מן השנה השניה ואילך ,יחשב כתלמיד ותיק ובכל פרישה מן הלימודים
באמצע השנה יחויב בתשלומי שכר לימוד עבור חודשיים נוספים.



תלמיד המפסיק את לימודיו מסיבות מקצועיות (התאמה לכלי וכד') ,בתאום ואישור ההנהלה ,יחויב
בתשלומי החודשים בהם למד בלבד.



בכל מקרה של הפסקת תשלומים באמצע שנת הלימודים ,לא יקוזזו מן התשלומים שעורים חסרים
המתוכננים להשלמה בהמשך השנה.
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 .5שכר לימוד ותשלומים :תעריפי שכ"ל לשנת הלימודים תשע"ז (הסכומים מתיחסים לתשלום חודשי)


שעור יחידני מלא ( 45דקות) בכלים :פסנתר ,כינור ,חלילית ,גיטרה ,תופים 12 X( ₪370 :תשלומים)



שעור יחידני מלא בכלי התזמורת( :חליל-צד ,קלרינט ,חצוצרה ,סקסופון ,טרומבון):
בשנת הלימודים הראשונה 12 X( ₪370 :תשלומים).



שעור יחידני מלא בכלי התזמורת החל משנת הלימודים השניה 12 X( ₪380 :תשלומים).



שעור קצר של  30דקות 12 X( ₪ 300 :תשלומים)*



שעור קצר של  30דקות בכלי התזמורת 12 X( ₪ 310 :תשלומים) (החל משנת הלימודים השניה)



שעור זוגי 12 X( ₪ 260 :תשלומים)**



שעור בשלושה 12 X( ₪ 210 :תשלומים)



שעור קבוצתי (  4-6תלמידים) 12 X( ₪ 160 :תשלומים)



פרויקט "נשיפה ראשונה" – לימוד כלי נשיפה בקבוצות של  10 X( ₪ 90 :3-5תשלומים)***



השתתפות בתזמורת (לנגנים שאינם לומדים בשעורי הנגינה) ₪ 120 :לחודש



השתתפות בתזמורת בכלים פסנתר ,גיטרה ,תופים ₪ 10 :לחודש



השתתפות בהרכב ₪ 50 :לחודש



דמי הרשמה ( ₪ 150חד פעמי)



הנרשמים עד  24.7.2017יהיו פטורים מדמי ההרשמה.

** שעורים קבוצתיים תלויים בהרשמה של תלמידים נוספים ובשיבוץ מתאים
*** העלות כוללת השכרת כלי.


המרכז לשירת המקהלה:
מקהלת נחשון ₪ 30 :לחודש (לבנות ג' עד ו')
מקהלת שיר-אל ₪ 170 :לחודש (לבנות ז' עד י'ב)

 .6הנחות ותשלומים:


לומד שני במשפחה :הנחה של 5%



לומד שלישי במשפחה :הנחה של 10%



לומד רביעי במשפחה :הנחה של 15%



שכר הלימוד ישולם ב 12-תשלומים חודשיים .תשלום ראשון יגבה ב .5.10.2017-תשלום אחרון ב5.9.2018-



גביית התשלומים תעשה באמצעות הוראת קבע או בכרטיס אשראי.



בחודש אוקטובר יגבה סכום חד-פעמי של  50ש"ח עבור שכפול.

 .7הרשמה ואמצעי תשלום:


ההרשמה ותשלום באשראי באתר המועצה המקומית קדומים.



לתשלום בצ'קים או מזומן יש לפנות למשרדי המתנ"ס בימים א' ד' בין השעות 09.00-17.00



טלפון משרדי המתנ"ס09-9567582 :



במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת שנת הלימודים ייגבו דמי ההרשמה מהתלמיד.



ביטול הוראת קבע או הפסקת תשלומים באמצע שנה"ל ללא תאום ואישור הנהלת ביה"ס למוסיקה
תגרום להשעיית התלמיד מן הלימודים.



בכל מקרה של השעיה מן הלימודים – יחויב התלמיד בתשלומי שכר הלימוד עד סוף שנת הלימודים.



ללא הסדרת התשלומים לא יוכל הנרשם/ת ללמוד בביה"ס למוסיקה

בית הספר למוסיקה ישתדל למלא אחר המשאלות והבקשות של הנרשמים ככל שניתן .יחד עם זאת,
עקב מגבלות אובייקטיביות ,או מגבלות של התאמה לכלי ,אין המוסד מתחייב בשום מקרה מראש.
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