תקנון לשנת הלימודים תשפ"א



הלימודים בקונסרבטוריון נמשכים  10חודשים ,החל מ 1 -בספטמבר  2020ועד  30ביוני .2021
התלמידים מקבלים את שעורי הנגינה ואת השיעורים הנוספים בהתאם למסלול הלימודים בו הם
לומדים ,בכפוף ללוח החופשות (ניתן לקבלו במשרד הקונסרבטוריון או להוריד מאתר הקונסרבטוריון
.)www.musicg.co.il -

מניין השיעורים  /החזר שיעורים
מספר השיעורים בשנה הוא  2 + 36בחינות (אמצע וסוף שנה).
שיעור שבוטל על ידי התלמיד אינו מוחזר למעט –
א 2 .שיעורי החזר בשנה עבור שיעורים שבוטלו בהודעה של  24שעות לפחות מראש למורה.
ב 2 .שיעורי החזר בשנה עבור שיעורים שבוטלו עקב מחלה בהודעה למורה עד לשעה  10:00בבוקר
יום השיעור.
שיעור שבוטל על ידי המורה ,יוחזר.
לא יינתן החזר כספי עבור שיעורים שבוטלו ע"י התלמיד ,למעט במקרי מחלה ממושכת וכנגד הצגת
אישורים רפואיים.
בזמן חופשות של בתיה"ס בהם מתקיימים לימודים בקונסרבטוריון( ,פסח וכד') – שיעור שבוטל ע"י
התלמיד לא יוחזר.
אין החזרת שיעור בגין אי הגעה לאחת הבחינות.
הרשמה ותשלום:
ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי ,ב 10 -תשלומים חודשיים שווים למשך כל שנת הלימודים.
לא ניתן לשלם בהמחאות.
ניתן להעביר את טפסי ההרשמה ולבצע את התשלום באחת מן הדרכים הבאות:
א .הרשמה במשרד הקונסרבטוריון בטלפון  03-7323349או בפקס 03-5715235
ב .הרשמה דרך כתובת המייל של משרד הקונסרבטוריון info.musicg@kehilatayim.org.il
המורים לא יקבלו לשיעור תלמידים שלא הסדירו הרשמה ותשלום.
הפסקת לימודים:
מתאפשרת לאחר הודעה למורה ,ובנוסף הודעה בכתב למשרד הקונסרבטוריון עד  20בכל חודש .החיוב
יופסק בחודש הבא .במקרה של הודעה לאחר ה 20 -בחודש ,יחויב גם החודש הבא .בחודשים מאי ויוני אין
הפסקת לימודים .תאריך אחרון להפסקת לימודים הינו .20.3.21
לימוד כלי נגינה הינו תהליך הדרגתי ומורכב .אנא הרגישו נוח להיעזר
ולהתייעץ בנו בכל עת!
לעיתים קרובות ניתן לפתור בעיות מוטיבציה וקשיים אחרים באמצעות שיחה.
לרשותכם טלפון המשרד וכתובת אתר האינטרנט של הקונסרבטוריון ,בהם
תוכלו להשאיר הודעה.

בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה.
עידית שכטמן
רכזת פדגוגית

עמרי רווה
מנהל הקונסרבטוריון

נא שימו לב !
כתובת המייל שלנו השתנתה והיא מעתה:
info.musicg@kehilatayim.org.il

