
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA 
TABELA OPŁAT - rok szkolny 2021/2022 – aktualizacja od 01.04.2022  

 Opłaty za program SM I Stopnia we wrześniu 2021 realizowane bez zmian od roku 2018/19 

Zmiana opłat obowiązująca od 01 kwietnia 2022 r. wg zatwierdzonej tabeli opłat.  
 

REALIZACJA PROGRAMU SM I STOPNIA w cyklu sześcioletnim i czteroletnim 
Kwalifikacja na podstawie przesłuchania. Obowiązuje opłata wpisowa w pierwszym roku nauki. 

 Rodzaj / cykl nauki/ klasa Sposób płatności Opłata 

PRZESŁUCHANIE WSTĘPNE Jednorazowo 80 zł 

WPISOWE przy podpisaniu umowy  Jednorazowo 800 zł 

Cykl C-6 klasy I CZESNE miesięcznie 740 zł 

Cykl C-6 klasy II-III CZESNE miesięcznie 790 zł 

Cykl C-6 klasy IV-VI CZESNE miesięcznie 830 zł 

Cykl C-4 klasy I CZESNE miesięcznie 740 zł 

Cykl C-4 klasy II-IV CZESNE miesięcznie 830 zł 
   Podstawą kalkulacji jest opłata za cały rok szkolny. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.    
   Czesne, czyli opłata za realizację programu, zajęcia dydaktyczne, prezentacje, materiały i utrzymanie 
   szkoły płatne jest w 12 równych ratach miesięcznych, płatnych z góry za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca.  
   Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z Terminarzem Pracy Szkoły wg. Rozporządzenia MEN  
   w  sprawie organizacji roku szkolnego.  

OPŁATY DODATKOWE     
   Opłata w przypadku zajęć warsztatowych pobierana przez okres uczęszczania na zajęcia na podstawie 
   osobnej umowy. Przy  realizacji zajęć obowiązuje Terminarz Pracy Szkoły. 
   Pozostałe opłaty obowiązują w dniu wystawienia dokumentu dotyczącego opłaty. 
   Opłata za każdorazowe powiadomienia o zaległej płatności wymagana jest na podstawie wystawionej     
   nowy obciążeniowej i jest niezależna od naliczonych opłat za należności przeterminowane. 
 

OPŁATY JEDNORAZOWE 

Rodzaj  Czas trwania/wymiar Sposób płatności Opłata 

LEKCJA PRÓBNA 
 

30 min Jednorazowo 60 zł 

45 min Jednorazowo 80 zł 

ZAJĘCIA DODATKOWE 
CZESNE – ABONAMENT MIESIĘCZNY  ( zajęcia, prezentacje, materiały) 

Rodzaj  Czas trwania/wymiar Sposób płatności Opłata 

WARSZTATY 
zajęcia indywidualne: 
instrument, piosenka, 

śpiew, emisja głosu 

30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 340 zł 

45 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 420 zł 

60 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 520 zł 

ZESPOŁY 
od 3 osób 

45 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 160 zł/ 

90 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie/ cena ze zniżką 240 zł/ 160 zł 

    

INNE OPŁATY 

Rodzaj  Czas trwania Sposób płatności Opłata 

Wypożyczenie 
instrumentu 

Na rok szkolny Miesięcznie 50 zł 

Opłata za powiadomienie o 
zaległej płatności powyżej 7 dni 

W okresie  umowy    7 dni po wystawieniu  
noty obciążeniowej 

25 zł 

 


