Glasbena šola Lavrica, Selska cesta 1, 1291 Škofljica
http://www.gs-lavrica.si, E-mail: info@gs-lavrica.si GSM: 041 43 24 41

PRIJAVNICA ZA ŠOLSKO LETO
2018/2019
Ime in priimek učenca / učenke: _______________________________________________________________________
Datum in kraj rojstva: _______________________________________________________________________________
Ime in priimek starša oz. skrbnika: _____________________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________________
E-mail za obveščanje: __________________________________________ GSM:_________________________________

OBKROŽITE PROGRAM (katerega bi želeli obiskovati):
1.
2.
3.
4.

Glasbene urice (4-6 let)
Glasbene urice (6-8 let)
KLAVIR, KLAVIATURE
KITARA ___________________

PREDZNANJE OTROKA (obkrožite):

5.
6.
7.
8.

TOLKALA
KLJUNASTA FLAVTA
PREČNA FLAVTA
HARMONIKA

DA

9.
10.
11.
12.

VIOLINA
VIOLONČELO
PETJE
DRUGO: _______________

NE

DA? KATERI INŠTRUMENT JE IGRAL, KJE IN KOLIKO ČASA?: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
POPUSTI: 10 % popust na vpisana dva družinska člana ali več ter 50 % popust na vpisnino drugega otroka ali več iz iste
družine (v kolikor gre za istega plačnika).
OPOMBE: ___________________________________________________________________________________________
KRAJ IN DATUM: ________________________ GLASBENA ŠOLA LAVRICA: _______________________ (podpis odgovorne osebe)

PODPIS: (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca) __________________________________________________________
(S podpisom izjavljam, da se strinjam s pogoji delovanja Glasbene šole Lavrica, ki so objavljeni na spletni strani www.gs-lavrica.si.)

PRIJAVNICO ODDAJTE ODGOVORNI OSEBI ALI POŠLJETE PO NAVADNI POŠTI NA SEDEŽ GLASBENE ŠOLE:
GLASBENA ŠOLA LAVRICA, Selska 1, 1291 Škofljica ALI PO E-POŠTI: info@gs-lavrica.si

CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019 (obkrožite želeni program in način plačila):
Program

Šolnina / mesec

Kratek opis:

GLASBENE URICE
PREDŠOLSKE (4-6 let)

35 €

Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; 25 obiskov, otroci spoznajo osnovne glasbene elemente, različne
skupine glasbil, pojejo, plešejo, ustvarjajo. Izvaja se v vrtcu Bisernik.

GLASBENE URICE
ŠOLSKE (6-8 let)

40 €

Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; 29 obiskov, otroci spoznajo osnovne in naprednejše glasbene
elemente, različne skupine glasbil, pojejo, plešejo, ustvarjajo. Izvaja se na podružnični šoli na Lavrici.

LJUBITELJSKI
(nad 7 let)

90 €

Napreden program; poleg klasičnih vaj se obravnava sodobna popularna glasba glede na zmožnosti in želje
učenca. Tedensko individualna ura inštrumenta/petja (45 min); nauk o glasbi se obravnava hkrati na uri.

KLASIČNI
(nad 7 let)

98 €

Program je klasičen, sledi priporočilom ministrstva. Konec leta je možen izpit v javni glasbeni šoli. Tedensko
individualna ura inštrumenta (45 min) in skupinska ura nauka o glasbi (45 min).

VPISNINA

20 €

Vpisnina ob začetku leta za tiskovine in administracijo. Plača se v enkratnem znesku.

PREDČASEN IZPIS

50 €

Učenec se lahko izpiše iz glasbene šole pred zaključkom šolskega leta, če ugotovi, da iz določenih razlogov
pouka ne more več obiskovati. V tem primeru odda pisno izjavo s kratko obrazložitvijo (po navadni ali
elektronski pošti) do 20. v mesecu in velja za naslednji mesec. Plača se v enkratnem znesku.
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DOPOLNILO K PRIJAVNICI
Šolnina je letna in je razdeljena na 9 enakih obrokov (oktober 2018 do junij 2019), ki se plačujejo mesečno ne glede na število
dni pouka v samem mesecu, vključno s počitnicami in prazniki. Vpisnina je enkratni znesek in se poravna ob vpisu. Izpis
učenca med letom je možen na podlagi pisne vloge starša (oz. zakonitega zastopnika) ali polnoletnega učenca. Če plačnik
šolnine ni starš, zakonit zastopnik ali polnoletni učenec, je treba prijavnici dodati izjavo s podatki in podpisom plačnika.
Odsotnost učenca se šteje v realizacijo in se ne nadomešča, razen v izrednih primerih po dogovoru s pedagogom. V realizacijo
se štejejo tudi interni in javni nastopi ter vse priprave. Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko iz šole izključen. Za
točnost podatkov na prijavnici odgovarjajo starši oz. zakoniti zastopniki oziroma polnoletni učenci sami. Vodstvo glasbene
šole si pridržuje pravico do spremembe navedenih cen iz upravičenih razlogov.
Kraj, datum:_____________________________ Podpis: (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca) _____________________

POŠILJANJE RAČUNOV PO E-POŠTI
Namesto papirnatega računa vam s šolskim letom 2018/2019 omogočamo prejemanje mesečnih računov po elektronski
pošti. (Prosimo, pišite čitljivo z malimi tiskanimi črkami.)
Podpisani/-a: (ime in priimek plačnika) ___________________________

(naslov)

_______________________________________

soglašam, da mi obvestilo o računu pošiljate na e-naslov: _____________________________________________________
Kraj, datum:_______________________________ Podpis: (plačnika) ____________________________________________

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, UREDBA EU 2016/679) ter Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov v glasbenih šolah (UL RS št. 117/04).
Podpisani/a _________________________________________________ (ime in priimek starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca)
stanujoč ___________________________________________________________ (naslov) dajem soglasje Glasbeni šoli Lavrica,
Selska cesta 1, 1291 Škofljica, da lahko zbira, obdeluje in javno objavi podatke iz Prijavnice za učenca
_____________________________________________ (ime in priimek).
Soglašam, da se podatki uporabljajo za: potrebe glasbene šole (obdelava podatkov, potrebe promocije...), izdajo potrdil o
šolanju za izbirne predmete in izbirne vsebine, za obveščanje učencev o prireditvah, javno objavo prireditev in rezultatov s
festivalov in tekmovanj, javno objavo seznamov učencev za izpite in urnike, da se snemalni in foto material učenca (iz pouka,
priprav, festivalov, tekmovanj, šolskih in izven šolskih nastopov, za potrebe publikacije) javno objavijo v medijih, na šolski
oglasni deski, publikaciji, na spletni strani in družabnih omrežjih glasbene šole. Dovoljujem tudi prevoz učenca v spremstvu
učitelja na vse nastope, koncerte, festivale, tekmovanja, izobraževanja, intenzivne vaje, snemanja. Seznanjen/a sem, da bo
glasbena šola podatke zbirala in hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na področju glasbenega
izobraževanja. Soglasje lahko starš oz. zakoniti zastopnik ali polnoletni učenec prekliče kadarkoli.
Glasbeni šoli dovoljujem, da me obvešča preko e-naslova: ____________________________________________________
Kraj, datum: ______________________________ Podpis: (plačnika) ____________________________________________
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