Regulamin
prowadzenia nauczania indywidualnego
gry na instrumentach muzycznych
oraz zajęć z umuzykalnienia i wiedzy o muzyce
w Społecznym Ognisku Muzycznym w Tuchowie.
1. Nauczanie indywidualne gry na instrumentach w Społecznym Ognisku Muzycznym
prowadzone jest w dwóch działach :
• dziecięcym
• młodzieżowym.
2. Nauczanie indywidualne w każdym dziale trwa 4 lata.
3. Do działu dziecięcego przyjmowane są dzieci do 9 roku życia włącznie.
4. Do działu młodzieżowego przyjmowana jest młodzież po 9 roku życia.
5. Po ukończeniu działu dziecięcego, uczeń, jeżeli wyrazi chęć, ma prawo kontynuować
naukę w dziale młodzieżowym, dopełniając tym sam okres nauczania w cyklu 6-letnim jaki
obowiązuje w szkole muzycznej.
6. Każdy rok nauki rozpoczyna się, przebiega i kończy zgodnie z „Kalendarzem roku
szkolnego” ustalonym na podstawie rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.
7. Nauczanie indywidualne gry na instrumentach innych niż fortepian, odbywa się na
instrumentach własnych uczniów.
8. Uczeń SOM otrzymuje harmonogram zajęć (lekcje indywidualne) i program minimum
obowiązujący w danym roku nauki.
9. Każdy Uczeń SOM zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu i wypełniania
zaleceń nauczyciela.
10. Zmiana harmonogramu zajęć może nastąpić w przypadkach losowych lub z
uzasadnionych powodów nauczyciela albo ucznia, po uprzednim uzgodnieniu nowego
terminu między stronami, z adnotacją w dzienniczku ucznia.
11. Punkt 10 nie dotyczy choroby ucznia (lekcji wtedy się nie odrabia).
12. Zajęcia z umuzykalnienia we wszystkich klasach prowadzone są przez nauczyciela gry
podczas zajęć indywidualnych, ich uzupełnieniem jest obowiązkowy udział w koncertach,
konkursach i przeglądach oraz w lekcjach pokazowych organizowanych przez Zarząd SOM.
13. Na koniec każdego roku nauki w danym dziale, słuchacze, którzy opanowali co najmniej
program rocznego minimum otrzymują świadectwo promocyjne, a po opanowaniu pełnego
zakresu materiału przewidzianego dla danego instrumentu na zakończenie nauki,
otrzymują świadectwo ukończenia SOM.
14. Minimum programowe do zaliczenia każdego roku nauki obejmuje:
• 1 gamy,
• 1 utworu o charakterze etiudy (tzw. utwór techniczny)
• 1 utworu dowolnego
15. Egzamin dyplomowy ( w ostatniej klasie) obejmuje program zawarty w punkcie 14 oraz
jedną część sonaty.
16. Każdy uczeń SOM winien uczestniczyć czynnie lub biernie we wszystkich zajęciach,
uroczystościach, imprezach muzycznych, konkursach oraz koncertach, organizowanych na

terenie miasta i związanych z upowszechnianiem kultury muzycznej oraz rozwijaniem
amatorskiego ruchu artystycznego.
17. Zapisy kandydatów na naukę w SOM prowadzone są do wyczerpania limitów przyjęć
ogłoszonych przez Dyrektora SOM w Tuchowie: tel. 514 180 025
lub mail: somtuchow@wp.pl
18. Wszelkie bieżące informacje w miarę możliwości są udostępniane na stronie internetowej
www.som.tuchow.pl lub można je pozyskać telefonicznie (jak wyżej)
18. Przyjęcie do SOM następuje po zawarciu umowy między Dyrektorem SOM a prawnym
opiekunem ucznia.
19. Opłatę za indywidualną nauką w SOM wnosi Rodzic/Prawny Opiekun ucznia do 15 dnia
każdego miesiąca w BS Biecz na konto: Dom Kultury, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów,
nr 98 8627 0001 2002 9000 2834 0006. O wysokości opłat decyduje Zarząd SOM i na
początku każdego roku informuje Rodziców/Prawnych Opiekunów o ewentualnych
zmianach.
20. Dniami wolnymi od zajęć w SOM są dni wolne od pracy określone w Ustawie z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 1951 r. Nr 4 poz.28 z późn. zmianami,
czyli:
• 1 stycznia
• 6 stycznia
• pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy
• 1 maja
• 3 maja
• pierwszy Dzień Zielonych Świąt
• dzień Bożego Ciała
• 1 listopada
• 11 listopada
• 25 i 26 grudnia.
oraz z tzw. puli dyrektorskiej w roku szkolnym 2015/2016:
• 14 października – Dzień Nauczyciela
• 2 listopada – Wspomnienie Zmarłych
• 2 maja – Święto Symboli Narodowych
• piątek i sobota po uroczystości Bożego Ciała
22. Pozostałe zagadnienia reguluje Statut Ogniska.
Dyrektor SOM w Tuchowie
dr. Jan M Gładysz

Tuchów, 1.09.2012 r.

