REGULAMIN STUDIA TAŃCA ARTYSTYCZNEGO ETIUDA

Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczne prowadzone
przez STA ETIUDA Patrycję Macheta, którzy zawarli umowę o naukę dziecka w wyż. wym.
placówce niepublicznej zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, a
także sprawowania pieczy nad przestrzeganiem zasad niniejszego regulaminu przez ich
podopiecznych.
I
Regulamin Studia |Tańca Artystycznego ETIUDA
1.

STA ETIUDA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
poprzez załączanie odpowiednich aneksów.
II
Warunki uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez STA ETIUDA

1.

Uczeń może być dopuszczony do regularnego udziału w zajęciach prowadzonych przez
STA ETIUDA tylko i wyłącznie na podstawie zawarcia umowy o naukę. Punkt ten nie
dotyczy zajęć prowadzonych poza ogólnym planem zajęć STA ETIUDA.

2.

Uiszczenie wymaganych przez STA ETIUDA, określonych przez umowę o naukę
dziecka płatności w terminie.

3.

Akceptacja oraz poszanowanie przez rodziców/opiekunów oraz ich podopiecznych treści
niniejszego regulaminu. Nie zastosowanie się przez rodziców/opiekunów lub/i ich
podopiecznych do treści niniejszego regulaminu może skutkować rozwiązaniem umowy
o naukę dziecka w STA ETIUDA.
IV
Płatności
1.

Czesne

1.1. Czesne za naukę w STA ETIUDA jest kwotą pobieraną przez 10 miesięcy, od września
do czerwca włącznie.
1.2. Opłata za miesiąc bieżący jest wnoszona z góry do 15-go dnia każdego miesiąca w
kwocie aktualnie obowiązującej.
1.3. W przypadku jednoczesnego kształcenia rodzeństwa opłata za pierwsze dziecko wynosi
100 % , natomiast za drugie dziecko – 20 zł.
1.4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie trwania roku szkolnego,
rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapłaty za rozpoczęty miesiąc.
1.5. W przypadku odstąpienia od umowy o naukę dziecka w STA ETIUDA
rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do pisemnego powiadomienia właściciela
STA ETIUDA o planowanym odstąpieniu od umowy o naukę przynajmniej na miesiąc

przed rozwiązaniem umowy. W przeciwnym razie rodzice/opiekunowie będą zmuszeni
uiścić opłatę za kolejny miesiąc nauki.
1.6. Uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zajęciach prowadzonych przez STA
ETIUDA jeżeli rodzice/opiekunowie będą zalegać z opłatą z tytułu czesnego dłużej niż 2
miesiąc od ustanowionego terminu płatności.
1.7. Uczeń, u którego STA ETIUDA w terminie na trzy dni przed odbyciem się
przedstawienia na zakończenie roku szkolnego stwierdzi jakiekolwiek zaległości w
opłatach z tytułu czesnego nie zostanie dopuszczony do udziału w wyż. wym.
przedstawieniu.
2.

Opłata na ”Komitet Rodzicielski”

2.1. Jednokrotnie w każdym roku szkolnym pobierana jest opłata z tytułu „Komitet
Rodzicielski”. Kwota ta, jest przeznaczana na dofinansowanie strojów scenicznych.
2.2. Kwota opłaty na „Komitet Rodzicielki” wynosi 60 zł.
2.3. Opłatę na „Komitet Rodzicielski” można wpłacać w dwóch ratach (po 30 zł). Pierwsza
rata płatna jest do dnia 20 grudnia br., druga rata do dnia 21 lutego następnego roku.
2.4. Opłatę na „Komitet Rodzicielski” należy wnosić do Pań zbierających na ten cel w danym
roku.
3.

Pozostałe regulacje

3.1. W przypadku absencji ucznia na zajęciach nie przewiduje się ani obniżenia kwoty
czesnego, ani zwrotu części już wpłaconych pieniędzy, gdyż regularny udział w
zajęciach jest obowiązkiem każdego ucznia o czym mówi punkt 1 rozdziału X
niniejszego regulaminu. Wobec zajścia szczególnych okoliczności należy zwrócić się do
właściciela STA ETIUDA.
3.2. W dni przewidziane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na dany rok szkolny jako
wolne od nauki oraz w dni ustawowo wolne od pracy zajęcia dydaktyczne w STA
ETIUDA nie odbywają się, mogą być jednak organizowane zajęcia dodatkowe.
3.3. W przypadku gdy STA ETIUDA z przyczyn niezależnych będzie zmuszona odwołać
zajęcia, nie przewiduje się ani zmniejszenia kwoty czesnego, ani zwrotu już wpłaconych
pieniędzy, chyba że odwołanie zajęć dla tej samej grupy uczniów zdarzy się po raz drugi
w danym miesiącu – wtedy to STA ETIUDA dokona jednorazowego obniżenia czesnego
o obliczony koszt zajęć dla każdych kolejnych odwołanych zajęć w danym miesiącu.
V
Organa STA ETIUDA
1.

STA ETIUDA przewodniczy Patrycja Macheta i jest jedyną osobą upoważnioną do
podejmowania decyzji w zakresie organizacji oraz przebiegu pracy STA ETIUDA.

2.

Komitet Rodzicielski stanowią wszyscy rodzice/opiekunowie uczniów STA ETIUDA.

3.

Komitet Rodzicielski może podejmować działania wspierające STA ETIUDA i jej
uczniów jeżeli uzyska na konkretne działanie zgodę właściciela.

4.

Komitet Rodzicielski może podejmować działania we współpracy z organizacjami
charytatywnymi i dobroczynnymi pod imieniem STA ETIUDA jeżeli właściciel wyrazi
na to zgodę.

5.

Określone w niniejszym regulaminie działania Komitetu Rodzicielskiego mogą być
zarówno wspólnymi inicjatywami ogółu Komitetu Rodzicielskiego jak i jej
poszczególnych członków.
VI
Porządek zajęć STA ETIUDA

1.

STA ETIUDA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w planie zajęć w
dowolnym terminie, przy czym ma obowiązek poinformować o zmianach
rodziców/opiekunów oraz ich podopiecznych zamieszczając stosowne ogłoszenia na
tablicy w siedzibie STA ETIUDA oraz na witrynie internetowej wwww.etiuda-balet.pl w
zakładce „aktualności”.

2.

Zajęcia rozpoczynają się o określonej przez plan godzinie niezależnie od tego, czy
wszyscy uczniowie są obecni.

3.

Uczniowie powinni być obecni w siedzibie przynajmniej na 10 min przed planowym
rozpoczęciem zajęć.

4.

Uczeń nie stosujący się do dyscyplinarnych wymagań pedagoga może zostać wyproszony
z sali baletowej w czasie trwania zajęć.

5.

W czasie trwania zajęć osoby przebywające w poczekalni obowiązuje zakaz otwierania
drzwi do sali baletowej.

6.

W czasie trwania zajęć osoby przebywające w poczekalni są zobowiązane do zachowania
ciszy.

7.

Po zakończeniu zajęć każda z grup powinna udostępnić garderobę kolejnej z grup tak
szybko jak to możliwe, zwłaszcza jeśli brak w niej miejsca.
VII
Komunikacja pomiędzy STA ETIUDA a rodzicami/opiekunami uczniów

1.

Wszelkie wiadomości istotne dla rodziców/opiekunów oraz uczniów STA ETIUDA
zobowiązuje się zamieszczać na tablicy w siedzibie oraz na witrynie internetowej
www.etiuda-balet.pl w zakładce „aktualności”.

2.

Rodzice/opiekunowie uczniów są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z
informacjami zamieszczonymi na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie STA ETIUDA
lub na witrynie internetowej (informacje w podanych źródłach są zawsze identycznej
treści).

VIII
Obowiązki STA ETIUDA względem ucznia
1.

Realizacja postanowień Statutu

2.

Realizacja zadań wynikających z treści umowy o naukę dziecka w STA ETIUDA.

3.

Zapewnienie uczniom warunków pracy zgodnych z wymaganiami uprawiania tańca
klasycznego, tj. odpowiedniego, komfortowego i przede wszystkim bezpiecznego dla
stanu fizycznego wyposażenia sali baletowej.

4.

Prowadzenie zajęć w sposób w pełni profesjonalny i z zachowaniem właściwej,
tradycyjnej kultury pracy środowiska baletowego.

5.

Wszystkim uczniom udzielenie wsparcia w rozwoju indywidualnego talentu, biorąc
pod uwagę zakres możliwości każdego z nich.

6.

Stałe dążenie do osiągania maksymalnych możliwych efektów w pracy z danym
uczniem.

7.

Każdemu z uczniów stworzenie możliwości regularnego udziału w występach na
scenie.

8.

Stałe i efektywne podnoszenie wyników pracy ogółu uczniów.

9.

Stałe zaangażowanie w promocję dokonań uczniów.

10.

Stałe zaangażowanie w rozwój działalności STA ETIUDA.
IX
Szczególne obowiązki STA ETIUDA względem Rodziców/opiekunów ucznia

1.

Udzielanie wsparcia wychowawczego.

2.

Na każdą prośbę rodziców udzielanie informacji o postępach ucznia.
X
Obowiązki ucznia względem Szkoły Baletowej

1.

Regularny udział w zajęciach prowadzonych przez STA ETIUDA. W przypadku
frekwencji poniżej 50% w skali roku uczeń nie będzie dopuszczony do udziału w
spektaklach jak również może zostać wykreślony z listy uczniów, co będzie
skutkowało rozwiązaniem umowy o naukę dziecka.

2.

Traktowanie udziału w zajęciach z należytą powagą oraz szacunkiem.

3.

Uczeń winien być zawsze przygotowany do udziału w zajęciach, tj. przede wszystkim
posiadać odpowiedni ubiór.

4.

Uczeń winień jest dokładać wszelkich starań do tego aby jego praca była owocna
i poświęcony na nią czas w pełni wykorzystany.

XI
Szczególne obowiązki rodziców/opiekunów uczniów względem STA ETIUDA
1.

Dopełnianie obowiązków wynikających z treści umowy o naukę dziecka w STA
ETIUDA.

2.

Usprawiedliwianie wszelkich nieobecności uczniów na zajęciach.
XII
Spektakle i pokazy STA ETIUDA

1.

Przedstawienie na koniec roku szkolnego jest nagrodą dla wszystkich uczniów STA
ETIUDA, którzy regularnie brali udział w zajęciach i udział w nim powinien być
przez uczniów traktowany z najwyższym szacunkiem.

2.

Przedstawienie na koniec roku szkolnego
profesjonalnej scenie i przed widownią.

3.

W czasie przedstawienia na koniec roku szkolnego każdy z uczniów zaprezentuje się
przynajmniej w jednym tańcu i w repertuarze odpowiadającym możliwościom ucznia.

4.

Do udziału w każdym innym ze spektakli lub pokazów będą wyznaczani uczniowie
zgodnie z charakterem oraz wymaganiami danego przedsięwzięcia.

5.

Zaproszenie do udziału w spektaklu lub pokazie jest dla ucznia zaszczytem, zatem
udział w spektaklu lub pokazie powinien być przez ucznia traktowany jako
obowiązek.

6.

Brak obecności ucznia na próbach może skutkować odsunięciem ucznia od udziału w
spektaklu lub pokazie.

7.

Za swój występ w spektaklu lub pokazie uczeń odpowiada nie mniej niż grono
pedagogiczne.
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