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CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 2020
PROGRAMI
IZOBRAŽEVANJA

ŠOLNINA
OPIS PROGRAMA:
(mesečno plačilo)

GLASBENE URICE
PREDŠOLSKE
(4-6 let)

38 €

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)

43 €

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
SAMO INŠTRUMENT
(nad 7 let)

95 €

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
INŠTRUMENT + NOG
(nad 7 let)

105 €

Program je klasičen, sledi priporočilom ministrstva. Konec leta je možen izpit v javni glasbeni šoli.
Tedensko individualna ura inštrumenta (45 min) in skupinska ura NOG-Nauka o glasbi (45 min). Program
se izvaja, v kolikor so v posameznem letniku vpisani vsaj trije učenci (zaradi skupinskega pouka.

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.

Cenik šolnine za tekoče šolsko leto. Vodstvo glasbene šole si pridržuje pravico do spremembe navedenih
cen iz upravičenih razlogov.
POPUSTI:
10 % popust na šolanje drugega družinska člana ter 50 % popust na vpisnino pri drugem otroka iz iste
družine. Za večje število otrok se popusti obravnavajo individualno (v kolikor gre za istega plačnika).
Prav tako priznamo 10 % popusta v primeru enkratnega plačila celotne šolnine na začetku šolskega leta.
PRIJAVNICA:
Dobite jo na spletni povezavi tukaj!
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