
 

 2018/9תקנון הקונסרבטוריון העירוני התשע"ט 

 תשלום

 חודשים( . 10שיעורים בשנה ) 40-תשלום שכר הלימוד הינו עבור שיעורי הנגינה בלבד ל

 שנתי. -נוסף אך מהווים חלק בלתי נפרד ממערך הלימודים הרב ללא תשלוםשיעורי התאוריה הינם 

מגופי הביצוע האומנותיים בכפוף להמלצת המורה תלמידי הקונסרבטוריון נדרשים לקחת חלק באחד 

 האישי ומנהל הקונסרבטוריון.

 ובתאום עם מזכירות הקונסרבטוריון. הסדרת התשלוםמועד השיעורים היחידניים נקבע לאחר 

 תשלומים. 8-בבכרטיס אשראי, צ'קים או מזומן שכר הלימוד יתבצע עם ההרשמה מראש 

 נוהל ביטול לימודים

במשך השנה תיעשה אך ורק בתיאום עם מנהל הקונסרבטוריון ותכנס לתוקפה  הפסקת לימודים .1

 כעבור שבועיים מיום ההודעה.

 התלמיד רשאי להמשיך ללמוד עד הפסקת התשלום בפועל.

החל מחודש מרץ לא ייתנן זיכוי כספי. הפסקת לימודים מחודש זה תחייב בתשלום עבור יתרת  .2

 .2019שנה"ל עד יוני 

 והיעדרות משיעוריםנוהל ביטול 

 

על מנת להגיע להישגים על התלמיד להגיע לכל השיעורים המוצעים בשנה כמו כן להקפיד להגיע 

 לשיעורי התיאוריה ולהשתתף בחזרות והופעות גופי הביצוע של הקונסרבטוריון.

 

להחזיר את השיעור  במידה ובוטל השיעור מטעם המורה מכל סיבה שהיא, המורה מחוייב .1

 במועד שיתואם מראש או במהלך אותו החודש או בחופשים.

של התלמיד. הודעה על ביטול  לחובתושיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד נזקף  .2

 שיעור תימסר ישירות למורה או באמצעות מענה אנושי במזכירות הקונסרבטוריון.

כנגד זמן פנוי של המורה ובמידת האפשר  החזרי שיעורים כנגד ביטול של תלמיד יתבצעו .3

 לא יוחזרו יותר משני שיעורים בשנה.בכל מקרה, 

 לא יוחזרו שיעורים לתלמיד שביטל ברגע האחרון או לא הודיע בכלל. .4

 1000תלמידים הלומדים בכלי נשיפה ישאילו כלי נגינה כנגד שיק על סך  :השאלת כלי נגינה

 )ביטחון( וללא תשלום נוסף.₪  

שיעורים בחודש, במהלך החופשות והחגים יתקיימו  4-התלמיד זכאי ל ות וחגים:חופש

שיעורים שהם ייחשבו בסך הכולל  5שיעורים לפי רצונו של המורה, ישנם חודשים שבהם יש 

 של השיעורים השנתיים. 

 רגילקונצרטים כיתתיים, וקונצרט אמצע וסוף שנה מטעם הקונסרבטוריון ייחשבו כשיעור  •

 הקונסרבטוריון  אחראי לציוד אישיאין  •

 מאותה משפחה, לחוג הזול מביניהם.ושלישי לכלי שני, או ילד שני  10%תינתן הנחה בסך  •

הנחה עבור קרנות השוטרים ושירות בתי הסוהר,  20%לעובדי מתנ"ס ונכים,  10%תיתן  •

 .לשני הורים מובטלים בהצגת אישור מתאים 20%הנחה חד הורית,  15%

 על טופס אישור צילום כנדרש בחוק )מצ"ב(יש לחתום  •

 שם ההורה _____________           חתימת ההורה____________________

 

 בברכה,                                                               

 מנהל הקונסרבטוריון עומר גבאי



 

 


