
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia dyrektora  

Chocianowskiego Ośrodka Kultury 

nr 2/2016 z dnia 15.06.2016 

 

 

Regulamin 

Ogniska Muzycznego 

przy Chocianowskim  Ośrodku Kultury  

 

§1 

Ognisko Muzyczne, zwane dalej Ogniskiem prowadzone jest zgodnie ze statutem Chocianowskiego 

Ośrodka Kultury. Za poprawne funkcjonowanie ogniska odpowiada Dyrektor CHOK a za sprawy 

organizacyjne i wysoką jakość nauczania instruktor Ogniska wyznaczony przez Dyrektora CHOK. 

 

§2 

Zasadniczym  celem działalności Ogniska jest: 

– kształcenie muzyczne dzieci,  młodzieży i dorosłych 

– krzewienie kultury muzycznej 

– wychowanie słuchaczy na estetycznych  i wrażliwych odbiorców sztuki muzycznej 

– przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia 

  w szkolnictwie muzycznym 

 

§ 3 

Realizacja celów Ogniska następuje poprzez: 

– organizowanie i prowadzenie zajęć muzycznych (indywidualnych i grupowych) 

– szerokie propagowanie sztuki muzycznej wśród lokalnej społeczności oraz współdziałanie  

w tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami 

 

§ 4 
Cykl nauczania w Ognisku realizowany jest następująco: 

1) Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli – cykl czteroletni 

2) Edukacja muzyczna dla najmłodszych – dzieci od 3 do 6 roku życia 

 

§ 5 

Ognisko muzyczne podzielone jest na poszczególne sekcje: 

– instrumenty dęte blaszane (trąbka, puzon, tuba, sakshorn) 

– instrumenty dęte drewniane (flet prosty, flet poprzeczny,  klarnet, saksofon)  

– instrumenty strunowe (gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa) 

– instrumenty klawiszowe (fortepian, keyboard) 

– instrumenty perkusyjne (perkusja)  

– sekcja wokalna 

 

§ 6 

Zajęcia w Ognisku odbywają się w formie: 

1. Uczestnicy w wieku od 6 roku życia, młodzież i dorośli – indywidualne lekcje gry na 

instrumencie (  instruktor – uczeń ) 1 x 45 minut tygodniowo oraz zajęcia grupowe z zakresu 

umuzykalnienia/zespół/zespół instrumentalny (1 x 45 minut tygodniowo) 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach grupowych – ogólnomuzycznych.  

W zależności od możliwości i potrzeb będą tworzone różnego rodzaju zespoły                           

( instrumentalne, wokalne, orkiestra, chór ).  

Uczeń będzie klasyfikowany po uzyskaniu co najmniej 60% obecności. 

 

 

Nauka gry na instrumentach 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 



I. Opanowanie podstawowych wiadomości na temat instrumentu 

 uczeń poznaje budowę i możliwości brzmieniowe instrumentu 

II. Opanowanie podstaw nauki gry na instrumencie 

 uczeń prawidłowo stosuje aparat gry realizując notację muzyczną 

 uczeń nabywa podstawowe umiejętności techniki gry i interpretacji 

III. Nauka gry a Vista 

 uczeń nabywa podstawowe umiejętności prawidłowej gry a vista łatwych tekstów 

muzycznych 

 

IV.  Kształcenie umiejętności gry w zespole 

 uczeń poznaje zasady gry w zespole wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności muzyczne 

V. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy 

 uczeń świadomie realizuje wyznaczone przez nauczyciela cele 

 w pracy nad utworem posługuje się posiadaną wiedzą 

 świadomie uczy się utworu na pamięć 

 

Szczegółowe efekty kształcenia 

I. Opanowanie podstawowych wiadomości na temat instrumentu 

 uczeń nazywa poszczególne części instrumentu 

 zna możliwości brzmieniowe instrumentu 

 prawidłowo nazywa klawisze i oktawy 

II. Opanowanie podstaw gry na instrumentu 

 uczeń zachowuje odpowiednią postawę przy instrumencie 

 prawidłowo posługuje się aparatem gry ( ułożenie rąk, pozycja dłoni i palców, swoboda 

nadgarstka, koordynacja i niezależność rąk ) 

 realizuje podstawową notację muzyczną w kluczu wiolinowym, basowym  

( przyporządkowuje nutę jako zapis graficzny właściwym klawiszom, prawidłowo odczytuje 

rytm i znaki chromatyczne) 

 prawidłowo realizuje zapis graficzny artykulacji i dynamiki 

 posługuje się artykulacją portato, legato i staccato 

 posługuje się techniką palcową w stopniu podstawowym 

 stosuje zróżnicowaną dynamikę 

 zna podstawowe zasady kształtowania dźwięku 

III.  Nauka gry a Vista 

 uczeń dokonuje wstępnej analizy tekstu 

 gra a vista proste utwory  

IV. Kształcenie umiejętności gry w zespole 

 uczeń gra łatwe utwory w duecie lub większym zespole 

 realizuje spójną interpretację w zespole ( agogika, dynamika ) 

V. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy 

 uczeń realizuje uwagi nauczyciela podczas samodzielnej pracy 

 wykonuje z pamięci wybrane utwory 

 wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach 

 

 Zajęcia grupowe z zakresu umuzykalnienia 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Rozwijanie słuchu muzycznego 



 uczeń rozwija umiejętności słuchowego rozpoznawania struktur melodycznych, 

metrorytmicznych i harmonicznych oraz zmian w zakresie elementów i budowy dzieła 

muzycznego. Wyodrębnia z przebiegu muzycznego poznane struktury, rozróżnia zjawiska 

muzyczne 

II. Rozwijanie umiejętności czytania nut głosem 

 uczeń odtwarza głosem zapisany tekst nutowy na podstawie znajomości notacji muzycznej 

oraz wykształconych wyobrażeń słuchowych ( kierunek melodii, brzmienie poszczególnych 

interwałów, relacje czasowe), stosuje właściwą emisję głosu, zwraca uwagę na intonację 

 

 

III. Kształcenie ekspresji muzycznej 

 uczeń rozwija wyobraźnię i wrażliwość muzyczną, potrafi wypowiadać się poprzez muzykę, 

kształtuje twórczą postawę wobec stawianych zadań 

IV. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii muzyki 

 uczeń posługuje się właściwą terminologią muzyczną, rozumie podstawowe pojęcia 

i oznaczenia muzyczne, zauważa oraz potrafi budować i określać poznane struktury 

V. Rozbudzanie zainteresowania literaturą muzyczną 

 uczeń zapoznaje się z różnorodną literaturą muzyczną, opisuje dzieło posługując się 

terminologią muzyczną. Nabywa umiejętność świadomego odbioru muzyki i jej 

wartościowania. Wyraża własne opinie dotyczące słuchanych utworów 

VI. Wykorzystanie w praktyce posiadanej wiedzy i umiejętności 

 uczeń korzysta ze zdobytych umiejętności w realizacji innych przedmiotów muzycznych, 

zauważa korelację między zagadnieniami łączącymi przedmioty 

 

 

2. Dział – edukacja muzyczna dla najmłodszych: 

                – grupowe zajęcia muzyczno – ruchowe (1 x 45 minut tygodniowo) – grupy od 3 do 15 osób 

 

Edukacja muzyczna dla najmłodszych – rytmika  

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

 

I. Rozwijanie dyspozycji muzycznej 

 uczeń realizuje ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, słuchowo – głosowe, słuchowo – ruchowe 

II. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno – ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji 

       społecznych 

 uczeń tworzy własne wypowiedzi muzyczne, rozwija wyobraźnię i kreatywność 

III. Zdobywanie wiedzy ogólno muzycznej 

 uczeń doświadcza i świadomie nazywa zjawiska muzyczne 

 

Szczegółowe efekty kształcenia 

I. Rozwijanie dyspozycji muzycznej 

 uczeń świadomie i aktywnie słucha muzyki 

 zauważa zmiany wysokości dźwięków i relacje między nimi 

 rozpoznaje barwy instrumentów muzycznych 

 realizuje różnymi sposobami puls i akcent metryczny oraz rytmy złożone z poznanych 

wartości 

 rozpoznaje słuchowo i wykonuje różnymi sposobami motywy, tematy i frazy melodyczne, 

rytmiczne i melodyczno – rytmiczne 

 śpiewa piosenki, fragmenty utworów z literatury muzycznej 

II. Kształcenie ekspresji muzycznej i muzyczno-ruchowej, twórczej postawy oraz kompetencji 



       społecznych 

 uczeń improwizuje ruchem, głosem oraz na instrumentach orffowskich 

 wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki 

 reaguje ruchem na elementy dzieła muzycznego 

 wykonuje lub tworzy akompaniament do piosenek i utworów instrumentalnych 

 wykazuje się odwagą w wyrażaniu własnych pomysłów 

 współpracuje w zespole w ramach przydzielonych zadań 

 buduje relacje oparte na zaufaniu i dzieleniu się wiedzą 

III. Zdobywanie wiedzy ogólnomuzycznej 

 uczeń realizuje w ćwiczeniach i zabawach ruchowych poznane wartości (cała nuta, półnuta z 

kropką, półnuta, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki, triola ósemkowa) oraz odpowiadające im 

pauzy, grupy wartości złożonych z ósemek i szesnastek 

 stosuje zasady notacji i kaligrafii muzycznej w kluczu wiolinowym oraz nazwy literowe  

i solmizacyjne nut 

 rozpoznaje metrum dwudzielne i trójdzielne o ćwierćnutowej i ósemkowej jednostce miary 

 stosuje podstawowe określenia dynamiczne, artykulacyjne i agogiczne 

 zna nazwy oraz sposoby gry na instrumentach orffowskich 

 stosuje graficzny obraz wartości, grup rytmicznych oraz pauz, kojarzy go z wyobrażeniem 

słuchowym 

 kojarzy wysokość dźwięku z położeniem na pięciolinii oraz z jego nazwami 

 

§ 7 

Umiejętności zdobyte przez uczniów podczas nauki zostają weryfikowane podczas obowiązkowych 

przesłuchań semestralnych (po 1 i 2 semestrze). 

 

§ 8 

Uczniowie biorą czynny udział w koncertach organizowanych lub współorganizowanych przez 

Ognisko Muzyczne, takich jak: 

– koncerty semestralne ( po 1 i 2 semestrze ) – obowiązkowe 

– występy gościnne w przedszkolach, szkołach 

– imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności organizowane przez CHOK 

 

§ 9 

Rekrutacja 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w siedzibie CHOK 

wypełniony kwestionariusz osobowy w terminie do końca maja roku poprzedzającego planowany rok 

nauki. Dyrektor CHOK może ogłosić w trakcie roku szkolnego drugi nabór do Ogniska. W przypadku 

ewentualnych wątpliwości o stan zdrowia kandydata Ognisko może dodatkowo zażądać przedłożenia 

opinii lekarza. 

2. Wzór kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronie internetowej www.chok.pl  

i w sekretariacie CHOK. 

3. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności (egzaminu wstępnego) 

polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, słuchu muzycznego, poczucia rytmu, warunków 

psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.  

4. Egzaminy wstępne kandydatów do Ogniska odbywają się w miesiącu czerwcu w wyznaczonym 

terminie.  

 

§ 10 

Ogłoszenie wyników rekrutacji. 

1. Wyniki egzaminu wstępnego oraz lista osób przyjętych do Ogniska zostaną umieszczone  na tablicy 

ogłoszeń CHOK w terminie do dwóch tygodni od daty egzaminu wstępnego. 

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok nauki obowiązane są do zgłoszenia się na zajęcia w pierwszym 

tygodniu września. Niedopełnienie tego obowiązku oraz niepowiadomienie Ogniska o przyczynach 



nieobecności do końca drugiego tygodnia września będzie traktowane jako rezygnacja kandydata  

z woli nauki. 

 

§ 11 

Do prowadzących zajęcia w poszczególnych sekcjach Ogniska Muzycznego należy: 

- realizowanie programu nauki zgodnie z niniejszym regulaminem 

– czuwanie nad porządkiem i dyscypliną pracy 

– przekazywanie dyrektorowi lub wyznaczonemu przez niego instruktorowi odpowiednich wniosków  

   i uwag dotyczących pracy 

 

§ 12 

1. Rok szkolny w Ognisku muzycznym rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem roku 

szkolnego w szkolnictwie publicznym. 

2. Indywidualny czas nauki w Ognisku ustalony jest w oparciu o harmonogram zajęć na dany rok 

szkolny (dwa semestry) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, ferii szkolnych i przerw 

świątecznych, zgodnie z harmonogramem zajęć w szkolnictwie publicznym.  

Ognisko zastrzega sobie prawo do odwołania 10% zajęć. W przypadku odwołania powyżej 10 % zajęć 

Ognisko zobowiązuje się do wyznaczenia dodatkowych terminów zajęć. 

 

§ 14 

Opłaty: 

1. Rodzic zobowiązuje się do dokonywania wpłat za każdy miesiąc nauki na podstawie umowy 

podpisanej na dany rok szkolny. Wysokość opłat  na dany rok ustalana jest przed rozpoczęciem roku 

szkolnego oraz przed podpisaniem umowy o naukę. Wysokość opłat może ulec zmianie i wzrosnąć 

maksymalnie o 20% w stosunku do umowy podpisanej rok wcześniej. 

2. Kwota miesięczna stanowi 1/10 opłaty za rok szkolny i jest stała w każdym miesiącu.  

Pieniądze należy wpłacać do 10 – go dnia każdego miesiąca przelewem na konto Chocianowskiego 

Ośrodka Kultury, nr 78 8669 0001 2016 0162 1251 0001 z podaniem informacji: imię i nazwisko 

uczestnika zajęć, miesiąc oraz dopisek „Ognisko Muzyczne”. 

3. W przypadku rodzeństw uczęszczających na zajęcia do Ogniska przewiduje się rabat w wysokości 

50% dla drugiej i każdej następnej osoby z rodzeństwa pobierającej naukę w dziale edukacja 

muzyczna dla najmłodszych.  

4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconych pieniędzy w przypadku rezygnacji z zajęć, 

nieobecności uczestnika na zajęciach nawet, kiedy spowodowana jest chorobą. Nie dotyczy 

uzasadnionych przypadków np. przewlekła, ciężka choroba ucznia. 

5. W przypadku zaległości w uiszczaniu opłat za więcej niż dwa okresy rozliczeniowe /miesiące/ 

uczestnik może zostać zawieszony w zajęciach Ogniska. 

6. Przerwanie nauki i związane z tym zwolnienie z opłat w czasie roku szkolnego może nastąpić po  

5 – miesięcznym okresie wypowiedzenia. 

 

§ 15 

Wypożyczanie instrumentów i wyposażenia 

1. Chocianowski Ośrodek Kultury dysponuje instrumentami muzycznymi służącymi uczniom 

Ogniska. 

2. Uczniowie uczęszczający do Ogniska Muzycznego mogą wypożyczyć instrument, w ramach jego 

dostępności. 

3. Wypożyczenie instrumentu następuje na początku roku szkolnego po podpisaniu umowy 

wypożyczenia na dany rok szkolny. 

4. Za użytkowanie instrumentu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł miesięcznie, którą należy 

wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca wraz z opłatą za naukę na nr konta podany w § 14, pkt.2 

5. W przypadku podpisania umowy o wypożyczenie w połowie miesiąca lub później obowiązuje 

jednakowa opłata, jak w pk. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Osobą upoważnioną do wydania instrumentu jest dyrektor Chok  lub instruktor Ogniska, który 

pełni obowiązki osoby odpowiedzialnej za stan  i zasoby magazynu instrumentów. 

7. Wydany instrument jest sprawny technicznie i spełnia warunki instrumentu przeznaczonego do 

użytku szkolnego. 



8. Uczeń wypożyczający mienie Ogniska jest zobowiązany do dbania o jego stan, używania zgodnie 

z jego przeznaczeniem, przechowywania w odpowiednich warunkach, dokonywania bieżącej 

konserwacji wg zaleceń nauczyciela, jak również do zdania instrumentu w stanie pełnej 

użyteczności. 

9. O wszelkich usterkach zaistniałych podczas użytkowania należy bezzwłocznie poinformować 

nauczyciela Ogniska prowadzącego zajęcia na instrumencie. Nauczyciel po ocenie rodzaju 

usterek określi sposób ich usunięcia (konieczność naprawy w autoryzowanym serwisie 

instrumentów, naprawa nie wymagająca specjalistycznych umiejętności). Koszt naprawy 

pokrywa osoba Biorąca sprzęt w używanie. 

10. W przypadku stwierdzenia braku dbałości o instrument  oraz rażącego zniszczenia czy dewastacji 

lub nie zdania/zgubienia instrumentu po upływie czasu zawarcia umowy o wypożyczenie, 

Biorący zobowiązany jest do pokrycia kosztów wypożyczonego instrumentu i/lub wyposażenia 

zgodnie z fakturą zakupu. 

 

§ 16 

1. Zajęcia w Ognisku Muzycznym są wyrazem zainteresowań Uczestnika, który poprzez wolę 

przystąpienia do Ogniska deklaruje realizację celów i zadań Ogniska. 

2. W przypadku braku zainteresowania Uczestnika zajęciami w Ognisku, każdorazowo przeprowadza 

się rozmowę dyscyplinującą, następnie rozmowę z Rodzicem/Opiekunem Uczestnika celem 

zmobilizowania go do pracy. 

3. Absolutny brak woli uczestnictwa w Ognisku Muzycznym przejawiający się brakiem 

zainteresowania, brakiem wyników w nauczaniu lub brakiem dyscypliny Uczestnika może   

skutkować wykreśleniem z Ogniska Muzycznego. 

 

§ 17 

Uczestnik na zakończenie roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie do 

Ogniska Muzycznego. 

 

 

 

 Dyrektor CHOK 

Krystyna Kozołup 

 

 

 


