
Regulamin Funduszu Muzycznego Szkół Muzycznych 

   w Zespole Szkół nr 9 we Wrocławiu 

  

1.Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest słowo 

·        Dyrektor – rozumie się przez nie dyrektora Zespołu Szkół nr 9 

·        Wicedyrektor – rozumie się przez nie wicedyrektora odpowiedzialnego za przedmioty muzyczne 

·        Zarząd – Zarząd Rady Rodziców w Zespole Szkół 

2. Fundusz Muzyczny tworzą środki finansowe wpłacane przez rodziców szkół muzycznych, wpłaty za 

wypożyczenie instrumentów oraz wpłaty sponsorów. Środki Funduszu Muzycznego mają na celu pomoc w 

dofinansowaniu działań statutowych szkół muzycznych. Umożliwiają lepsze funkcjonowanie szkoły  i realizowanie 

przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci. 

3. Wpłaty mają charakter darowizny. 

4. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły w porozumieniu  z wicedyrektorem i po zaakceptowaniu 

przez Zarząd Rady Rodziców ustala wysokość składki miesięcznej w danym roku szkolnym. 

5. Wpłata dotycząca ucznia – pierwszego dziecka w szkole wynosi 100% składki, drugiego dziecka w szkole – 50% 

składki, kolejnego dziecka – 0%. Wpłaty mogą być wyższe w miarę możliwości finansowych rodziców. W trudnych 

sytuacjach możliwe jest zmniejszenie wpłat lub zwolnienie z opłaty na pisemny wniosek rodziców skierowany do 

dyrektor szkoły. 

6. Suma wpływów i wydatków są jawne. Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonać szczegółowego rozliczenia 

rocznych środków do 30 września za ubiegły rok szkolny. Zarząd Rady Rodziców może wnioskować do Dyrektora o 

dodatkowe rozliczenie wpływów i wydatków funduszu za pierwszy semestr. Dyrektor zapoznaje ogół 

rodziców  wywieszając sprawozdanie na tablicy ogłoszeń. 

7. Cele priorytetowe, na które przeznacza się środki z Funduszu Muzycznego: 

·        Finansowanie wyjazdów artystycznych dzieci 9przesłuchania, konkursy, festiwale)- w szczególności 

obowiązkowe 

·        Finansowanie warsztatów i dodatkowych zajęć artystycznych dla dzieci 

·        Zakup nagród, dla uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i tych, którzy mają szczególne 

osiągnięcia artystyczne 

·        Konserwację i naprawy instrumentów 

·        Zakup nut, książek, płyt i nagrań potrzebnych placówce muzycznej 



·        Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów do nich 

·        Zakup instrumentów i pomocy do prowadzenia zajęć muzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, chór, 

audycje muzyczne) 

8. Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na inne cele niż wymienione po 
uzgodnieniu z zarządem i wicedyrektorem. 

 


