Trzebnica 2017 r.

Regulamin Funduszu Muzycznego Gminnej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. E. Kajdasza w Trzebnicy
(zasady gromadzenia i wydatkowania)

I. Fundusz Muzyczny gromadzi środki wpłacane przez Rodziców uczniów naszej Szkoły.
II. Sumienne, systematyczne i terminowe wpłaty na Fundusz Muzyczny umożliwiają lepsze funkcjonowanie
Szkoły i stanowią bardzo istotne wsparcie w realizowaniu ważnych przedsięwzięć Szkoły, w szczególności
związanych z edukacją muzyczną.
III. Wpłaty na Fundusz Muzyczny wynoszą — 10 zł/ miesiąc i należy je wpłacać miesięcznie lub kwartalnie na
konto Rady Rodziców przelewem ze wskazaniem Funduszu Muzycznego.
nr konta: 80 95910004 5001 0012 0900 0001

IV. Cele, na które przeznaczone są środki z Funduszu Muzycznego to:
1. dofinansowanie kosztów wyjazdów osób biorących udział:
a. przesłuchaniach regionalnych, makroregionalnych i ogólnopolskich,
b. konkursach muzycznych,
c. kursach lub warsztatach muzycznych,
2. zakup lub dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych,
3. dofinansowanie napraw i konserwacji instrumentów muzycznych,
4. zakup nut, książek i nagrań do biblioteki szkolnej,
5. dofinansowanie organizacji kursów, warsztatów i konkursów
6. uzupełnienie wyposażenia gabinetów szkolnych,
7. refinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dokonywanych na rzecz Szkoły,
8. zakup książek, nut, płyt CD na nagrody za wyniki w nauce oraz innych nagród rzeczowych na potrzeby
konkursów szkolnych.
Dopuszczalne jest przeznaczenie środków na cele nie związane z edukacją muzyczną w porozumieniu z Radą
Rodziców.

Wpłata dotycząca ucznia — pierwszego dziecka w Szkole wynosi 100% ,drugiego dziecka w Szkole — 50%,
kolejnego — 0%. Wpłaty mogą być wyższe od przewidzianych w miarę możliwości finansowych Rodziców.
VI. W trudnych sytuacjach finansowych możliwe jest zmniejszenie wpłat na Fundusz Muzyczny na pisemny
wniosek rodziców skierowany do Dyrektora Szkoły.
VII. Dyrektor Szkoły korzysta ze środków Funduszu Muzycznego i ma obowiązek dokonać szczegółowego
rozliczenia rocznego środków najpóźniej do 30 września kolejnego roku szkolnego.
VIII. Rozliczenia są w pełni jawne i dostępne dla wszystkich Rodziców uczniów naszej Szkoły poprzez Radę
Rodziców i u Dyrektora Szkoły. Jawność gospodarowania darowiznami na Fundusz Muzyczny ma na celu
upowszechnienie wpłat i racjonalne wspieranie działalności dydaktyczno — wychowawczej i artystycznej
Szkoły, dla której Fundusz Muzyczny jest niekwestionowanym i bardzo potrzebnym wsparciem finansowym.

