
 

 תקנון הקונסרבטוריון עירית למוסיקה, זכרון יעקב 

 תשלום  

 חודשי לימוד.    10-שכר הלימוד יתבצע עם ההרשמה מראש בכרטיס אשראי או בצ'קים ל 

 חודשים(.  10שיעורים בשנה )  38-תשלום שכר הלימוד הינו עבור שיעורי הנגינה בלבד ל

 שנתי.  -בלתי נפרד ממערך הלימודים הרב   שיעורי תיאוריית המוסיקה הנם ללא תשלום נוסף אך מהווים חלק

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

 ומנהלת הקונסרבטוריון.  

 מועד השיעורים היחידניים נקבע לאחר הסדרת תשלום ובתיאום עם מזכירות הקונסרבטוריון.  

 נוהל ביטול לימודים 

ותיכנס לתוקפה כעבור שבועיים  הקונסרבטוריון הפסקת לימודים במשך השנה תיעשה אך ורק בתיאום עם מנהלת  .1

 מיום ההודעה.  

 שיך ללמוד עד הפסקת התשלום בפועל. התלמיד/ה רשאי/ת להמ

החל מחודש אפריל לא יינתן זיכוי כספי. הפסקת לימודים החל מחודש זה תחייב בתשלום עבור יתרת שנת   .2
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 נוהל ביטול והיעדרות משיעורים

 

 על מנת להגיע להישגים על התלמידים להגיע לכל השיעורים המוצעים בשנה  

כמו כן עליהם להקפיד להגיע לשיעורי תיאוריית המוסיקה ולהשתתף בחזרות והופעות גופי הביצוע של  

 . הקונסרבטוריון 

 

במידה ובוטל השיעור מטעם המורה מכל סיבה שהיא, המורה מחויב להחזיר את השיעור במועד שיתואם מראש או   .1

 במהלך אותו החודש או בחופשים. 

ופעת התלמיד/ה נזקף לחובת התלמיד/ה. הודעה על ביטול שיעור תימסר ישירות  שיעור שאינו מתקיים עקב אי ה .2

 למורה או באמצעות מענה אנושי במזכירות מרכז המוזיקה.  
החזרי שיעורים כנגד ביטול של תלמיד יתבצעו כנגד זמן פנוי של המורה ובמידת האפשר ובכל מקרה, לא יוחזרו   .3

 יותר משני שיעורים בשנה.  
 עורים לתלמיד שביטל את השיעור ברגע האחרון או לא הודיע בכלל. לא יוחזרו שי  .4
לאור הצלחת שיעורי הזום במהלך תקופת הקורונה אנחנו מציעים שיעורי החזר בפורמט שמקל על ביצוע ההחזרים   .5

 . 

 קיימת אפשרות של השאלת כלי נגינה תמורת דמי שימוש. פרטים במזכירות.  השאלת כלים: 

 ונכללו מראש במס' השיעורים השנתי. החופשות במשך שנת הלימודים בלוח נפרד  חופשות:

 

 ________________    תלמיד בוגר  -נגן /שם ההורה 

 

 תאריך_______________   _________________ תלמיד בוגר-נגן /חתימת ההורה 



 


