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תקנון הקונסרבטוריון 

 ים-העירוני בת

        

 מערכת הלימודים בקונסרבטוריון       

 הלימודים בקונסרבטוריון כוללים: .1

 לימודי נגינה/שירה בשיעור יחידני. -

 לימודי תורת המוסיקה בשיעורים קבוצתיים. -

 נגינה בגופי הביצוע של הקונסרבטוריון.  -

 י נפרדת.לימודי הנגינה, תורת המוסיקה, מקהלה ונגינה בצוות, מהווים יחידת לימוד בלת .2

תלמיד שאינו ממלא אחר מכסת השיעורים הנדרשת במקצועות אלה ו/או החסיר במשך השנה למעלה משליש  .3

 השיעורים, התלמיד לא יהיה זכאי לקבל גיליון הערכה בסוף שנה"ל ויהיה צפוי להפסקת הלימודים.

טעונה אישור מראש של כל השתתפות של תלמידי הקונסרבטוריון בגוף ביצוע והופעות מחוץ למסגרת המוסד  .4

 הנהלת הקונסרבטוריון.

 

 השיעורים היחידניים

הכוונת התלמיד למורה נעשית ע"י הנהלת הקונסרבטוריון תוך התחשבות בבקשות מיוחדות, אך אין ההנהלה  .1

 מתחייבת למלא אחר בקשות אלו.

 הופעת התלמיד ייזקף לחובת התלמיד )לא יוחזר( -כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי .2

שעות )יומיים( לפני מועד השיעור, ישתדל המורה בתאום עם  48 -קרה של הודעה מראש אך לא יאוחר מבמ .3

 הנהלת הקונסרבטוריון להציע מועד חילופי לשיעור המבוטל, אך זאת ללא התחייבות מטעם המוסד.

 שיעורי החזר. 4-בכל מקרה לא ניתן לצבור יותר מ .4

 תחילת השיעור תגרום לביטולו.דקות ממועד  20אי הופעה של תלמיד לאחר  .5

החיסורים והאיחורים נרשמים בדף מעקב אישי הנמצא בידי המורה לכלי נגינה/ שירה. בכל בירור בנושא זה  .6

או אחר הקשורים בשיעור היחידני, מתבקשים ההורים לפנות למורה לנגינה. במידה והבעיה לא באה על 

 פתרונה למזכירות המוסד.

נצרטים הכיתתיים בסוף הסמסטר הראשון ולקראת סוף שנת הלימודים יחולו בתקופה בה מתקיימים הקו .7

 שינויים במערכת השעות הקבועה וייתכן ביטול שיעור במהלך שבוע המפגשים.

במקרה של קונצרט ו/או פעילות המיועדת לכלל הקונסרבטוריון לא יתקיימו שיעורים בסמוך ובמקביל  .8

 לקונצרט.

 יולי(.-חודשים )ספטמבר 11ים בשנת לימוד, המונה שיעור 42כל תלמיד זכאי לקבל  .9

 בחגים ומועדים ע"פ נספח חופשות לא מתקיימים לימודים.  .10

פתוח לשם בחופשת בתי הספר )משרד החינוך( בחופשת החנוכה ,בשבוע שלפני חוה"מ פסח, הקונסרבטוריון  .11

מתן אפשרות להחזר שיעורים. בחופשים אלו אין המורה מחויב לימים ולזמנים הקבועים. קביעת השיעורים 

 בחופשים אלו תיעשה ע"י המורה בתיאום עם תלמידיו.

 בקשות להעברה ממורה למורה, יש להגיש בכתב למזכירות. ההעברה תחול בתחילת שנת הלימודים הבאה. .12
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תקנון הקונסרבטוריון 

 ים-העירוני בת

  

 הפסקת לימודים

שה להפסקת לימודים במהלך שנת הלימודים יש להגיש בכתב למזכירות ולאחר אישור הנהלת בק .1

 הקונסרבטוריון.

 לחודש תאפשר תשלום עד לסוף החודש בלבד. 20 -הודעה שתימסר בכתב למזכירות עד ה .2

 לחודש, התשלום יהיה עד לחודש שלאחר מכן )כולל(. 20 -הודעה שתימסר בכתב למזכירות לאחר ה .3

הביקור בשיעורים בלא הודעה בכתב על הפסקת הלימודים אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד המלא  הפסקת .4

 עד להסדרת הפסקת הלימודים כנדרש.

 תלמיד שהגיש בקשה להפסקת הלימודים רשאי ללמוד עד הפסקת התשלומים בפועל. .5

 (.20.3ד אחרון לביטול לא ניתן להפסיק את הלימודים בארבעת החודשים האחרונים של שנת הלימודים )מוע .6

 קיום שיעורים קבוצתיים )ריתמוסיקה, אורגנית, מקהלה וכולי( מותנים במינימום מספר משתתפים. .7

 

 

 תשלום שכר לימוד

תשלום שכר הלימוד יבוצע מראש לשנה באמצעות כרטיס אשראי או המחאות דחויות ובהתאם לאמור  .1

 באישור ההרשמה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

 לת הקונסרבטוריון העירוני רשאית להורות על הפסקת לימודים עקב פיגור בתשלום שכר הלימוד.הנה .2

 במקרה של חזרת צ'ק יגבה סכום העמלה בגין חזרת הצ'ק. .3

 הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום שכר הלימוד ועמידה בכל תנאי ההתחייבות לקונסרבטוריון. .4

 

 בחינות ותעודות

 רכת הישגי התלמידים יתקיימו פעם או פעמיים בשנה.קונצרטים כיתתיים להע .1

 תעודת הערכה והישגים. ןבסוף כל שנת לימוד יוענק לכל תלמיד גיליו .2

 הערכה יוענק לתלמיד שמילא את מכסת שיעוריו בלימודי תיאוריה ו/או גופי ביצוע. ןגיליו .3

 

 

 

 

 ומוצלחת המאחלים שנת לימודים פוריי

 

 צוות המורים וההנהלה


