
Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie 

MUSICLAB Warsztaty Muzyczne 
ZAJĘCIA REALIZOWANE PRZY SZKOLE MUZYCZNEJ 

TABELA OPŁAT - rok szkolny 2022/2023 
Aktualizacja na każdy rok szkolny; wysokość opłat zatwierdzona  5.09.2022 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z Terminarzem Pracy Szkoły wg. Rozporządzenia MEN,  
w sposób stacjonarny w szkole oraz z wykorzystaniem platformy MS TEAMS. 

 
WARSZTATY INSTRUMENTALNE, PIOSENKA, ŚPIEW, EMISJA GŁOSU 

   Kwalifikacja na podstawie przesłuchania lub konsultacji. Udział w zajęciach WARSZTATÓW po      
   podpisaniu rocznej umowy; możliwość kontynuacji po wznowieniu umowy na kolejny  
   rok szkolny. Opłata wpisowa obowiązuje tylko przy podpisaniu pierwszej umowy.  

 
OPŁATY JEDNORAZOWE 

Rodzaj  Czas trwania/wymiar Sposób płatności Opłata 
KONSULTACJA 20 min Jednorazowo 60 zł 

 
LEKCJA PRÓBNA 

30 min Jednorazowo 70 zł 
45 min Jednorazowo 90 zł 

WPISOWE Przy pierwszej umowie Jednorazowo 400 zł 
CZESNE – ABONAMENT MIESIĘCZNY  ( zajęcia, prezentacje, materiały) 

Rodzaj  Czas trwania/wymiar Sposób płatności Opłata 
Zajęcia indywidualne 30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 380 zł 
Zajęcia indywidualne 45 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 480 zł 
Zajęcia indywidualne 60 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 580 zł 
Zajęcia indywidualne 30 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie 600 zł 
Zajęcia indywidualne 45 min 2 x  w tygodniu Miesięcznie 760 zł 

 
ZESPOŁY 
od 3 osób 

45 min  1 x  w tygodniu Miesięcznie 180 zł 
90 min  1 x  w tygodniu Miesięcznie 260 zł 

 
CHÓR CONSTANCE PUERI CANTORES 

   Kwalifikacja na podstawie przesłuchania i lekcji próbnych. Udział w zajęciach CHÓRU po      
   podpisaniu rocznej umowy; możliwość kontynuacji po wznowieniu umowy na kolejny  rok szkolny. 

CZESNE – ABONAMENT MIESIĘCZNY  ( zajęcia i prezentacje) 
Rodzaj  Czas trwania Sposób płatności Opłata 

PICCOLO CORO 40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 100 zł  
JUNIOR PUERI 

CANTORES 
45 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 100 zł  

CONSTANCO PUERI 
CANTORES 

90 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 180 zł   

  Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych MUSICLAB jest cały rok szkolny. 
   Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw.  „czesne”- czyli oplata za zajęcia, prezentacje, materiały i utrzymanie  
   szkoły, płatna jest w 10 równych ratach miesięcznych płatnych  z góry za dany miesiąc.  
   Wpisowe wpłacane tylko przy pierwszej umowie.  
    
 



Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie 

MUSICLAB „Muzyczny  Świat Malucha” 
 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE do SZKOŁY MUZYCZNEJ 
TABELA OPŁAT - rok szkolny 2022/2023 

Aktualizacja na każdy rok szkolny; wysokość opłat zatwierdzona  05.09.2022 
Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z Terminarzem Pracy Szkoły wg. Rozporządzenia MEN  

w sposób stacjonarny w szkole oraz z wykorzystaniem platformy MS TEAMS 

 
 „ZERÓWKA MUZYCZNA”, „MUZYCZNE BAJKI”,   

   
 Kwalifikacja na podstawie zapisu i lekcji próbnych. Udział w zajęciach po podpisaniu umowy od  
   pierwszego dnia miesiąca do końca czerwca. Możliwość kontynuacji po wznowieniu umowy na  
   kolejny rok szkolny. Bez opłaty wpisowej. Opłata za lekcje próbne w zadeklarowanej ilości. 
 

Rodzaj  Czas trwania Sposób płatności Opłata 
MUZYCZNE  BAJKI  40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 220 zł  

ZERÓWKA MUZYCZNA 
umuzykalnienie 

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 220 zł 

ZERÓWKA MUZYCZNA 
kurs instrumentalny 
 do umuzykalnienia 

30 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 320 zł 
 

ZERÓWKA MUZYCZNA 
pełny pakiet 

 umuzykalnienie i kurs 

40 min 1 x  w tygodniu  
30 min 1 x  w tygodniu 

Miesięcznie 540 zł 

ZERÓWKA MUZYCZNA 
 Instrument 

INDYWIDUALNIE 

 
30 min 1 x  w tygodniu 

Miesięcznie 380 zł 

ZERÓWKA MUZYCZNA 
            TANIEC 

dodatkowy 

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 100 zł 

ZERÓWKA MUZYCZNA 
tylko TANIEC 

40 min 1 x  w tygodniu Miesięcznie 220 zł 

 
   Podstawą kalkulacji opłat abonamentowych MUSICLAB jest cały rok szkolny. 
   Miesięczna rata rocznej opłaty  tzw.  „czesne”- czyli oplata za zajęcia, prezentacje, materiały i utrzymanie  
   szkoły i utrzymanie szkoły, płatna jest  w 10 równych ratach miesięcznych płatnych  z góry za dany miesiąc.  
   Wpisowe nie obowiązuje  dla zajęć realizowanych w ramach „Muzycznego Świata Malucha”.  
 
  W przypadku niestandardowej  ilości zajęć, opłata  miesięczna jest odrębnie  kalkulowana. 
 


