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

PRIJAVNICA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22
OSNOVNI PODATKI:
Ime in priimek učenca /-ke: ..........................................................., datum in kraj rojstva: ...............................................
Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika: ............................................................................................................
Naslov: ............................................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................., GSM: ............................................................
OBRKOŽITE ŽELENI PROGRAM:
GLASBENE URICE (4-6 let)
TOLKALA

VIOLINA

SAKSOFON

GLASBENE URICE (6-8 let)

KLJUNASTA FLAVTA

VIOLONČELO

SOLOPETJE

KLAVIR, KLAVIATURE

PREČNA FLAVTA

TROBENTA

DRUGO: ..........................

KITARA

HARMONIKA

KLARINET

PREDZNANJE OTROKA (obkrožite):

DA / NE

DA? Kateri inštrument je igral, kje in koliko časa?

..........................................................................................................................................................................................
OPOMBE: ......................................................................................................................................................................

CENIK ZA ŠOLSKO LETO 2021 / 2022 (Obkrožite želeni program izobraževanja):
PROGRAMI
IZOBRAŽEVANJA
GLASBENE URICE
VRTEC (45 min)
(4-6 let)
GLASBENE URICE
ŠOLSKE (45 min)
(6-8 let)
INŠTRUMENT (45 min)
(nad 7 let)
INŠTRUMENT (45 min)
+ NOG (45min)
(nad 7 let)
INŠTRUMENT (2x 30
min) + NOG (45min)
(nad 7 let)

ŠOLNINA OPIS PROGRAMA:
(mesečno)
38 € Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; do 25 obiskov, otroci spoznajo osnovne
glasbene elemente, različne skupine glasbil, pojejo, plešejo, ustvarjajo. Izvaja se v vrtcu
Bisernik.
43 € Skupinski pouk, 45 min enkrat tedensko; do 29 obiskov, otroci spoznajo osnovne in
naprednejše glasbene elemente, različne skupine glasbil, pojejo, plešejo, ustvarjajo.
Izvaja se na podružnični šoli na Lavrici.
95 € Napreden program; poleg klasičnih vaj se obravnava sodobna popularna glasba glede
na zmožnosti in želje učenca. Tedensko individualna ura inštrumenta/petja 45 min. NOG
- Nauk o glasbi se obravnava hkrati na uri ob inštrumentu.
105 € 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).
115 € Program je klasičen, sledi priporočilom ministrstva. Konec leta je možen izpit v javni
glasbeni šoli. Tedensko dve individualni uri inštrumenta po 30 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.

POPUSTI:
10 % popust na šolanje drugega družinska člana ter 50 % popust na vpisnino drugega otroka iz iste družine. Za večje število
otrok se popusti obravnavajo individualno (v kolikor gre za istega plačnika). Priznamo 10 % popusta v primeru enkratnega plačila
celotne šolnine na začetku šolskega leta. Popusti se ne seštevajo.

PRIJAVNICO ODDATE ALI POŠLJETE PO NAVADNI POŠTI NA SEDEŽ GLASBENE ŠOLE:
Glasbena šola Lavrica, Selska 1, 1291 Škofljica ali preko e-maila info@gs-lavrica.si
S podpisom izjavljam, da se strinjam s pogoji delovanja GŠ Lavrica, ki so objavljeni na www.gs-lavrica.si.

KRAJ IN DATUM:

PODPIS: (starša/zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca):

..........................................................................

.................................................................................

OBRNI

DOPOLNILO K PRIJAVNICI (OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV)
1. Spodaj podpisani/-a ................................................................................. (starš oz. zakoniti zastopnik) učenca/ke ......................................................................, na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe (EU) o
varstvu osebnih podatkov dovoljujem, da vse potrebne informacije prejemam na navedeni elektronski naslov
......................................................................... in / ali na telefonsko številko ....................................................... .
Navodilo: posebej označite (obkrožite) obdelave podatkov oziroma namene, s katerimi se strinjate:
o

da se rezultati otrokovih tekmovanj, skupaj z osebnim imenom javno objavijo v prostorih, publikacijah šole in
drugih medijih, s katerimi upravlja izključno Glasbena šola Lavrica;

o

z obdelavo fotografskih, avdio ali video posnetkov javnih šolskih nastopov in tekmovanj;

o

da se posnetki iz prejšnje točke javno objavijo v šolskih kronikah in drugih medijih, s katerimi upravlja
izključno Glasbena šola Lavrica za namen zagotavljanja publicitete;

o

da sodelujejo na kulturno-umetniških prireditvah izven šole;

o

da sodelujejo pri anketiranju za potrebe različnih državnih institucij, ki so namenjene pedagoškemu
raziskovanju in so odobrene s strani vodstva šole (npr. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport, Zavod
za šolstvo, Zavod za zdravstveno varstvo ...);

o

da se izvaja skupinsko fotografiranje otrok prek zunanjega ponudnika, pri čemer lahko zavod poskrbi za
izmenjavo osebnih podatkov med starši in ponudnikom, ki so potrebni za izvedbo naročila. Vsa
dokumentacija se po zaključku naročila uniči oziroma preda izvajalcu;

o

da sodelujejo pri snemanjih TV in radijskih oddaj, javnih ali zasebnih TV in radijskih postaj;

o

da se podatki o osebnem imenu, razredu, starosti, in naslovu posredujejo organizatorju za namen izvedbe
projekta, delavnice, srečanja, ekskurzije, izmenjave učencev, tekmovanja, natečaja, promocij, ki se občasno
izvajajo na Glasbeni šoli Lavrica. Podatki se hranijo največ do konca projekta oz. posamezne dejavnosti;

o

da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na spletni strani šole;

o

da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na šolskem ekranu, TV-ju ali
projekcijskem platnu;

o
2.

da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na oglasnih deskah.

Podatki iz 1. točke se za potrebe državnih institucij lahko posredujejo tudi naslednjim, zunanjim uporabnikom:
MIZSV, Zavod RS za šolstvo, CSD, Glasbenim šolam in drugim javnim ustanovam za vodenje njihovih evidenc.

Osebni podatki se praviloma ne iznašajo v druge države oz. so dopustni in podrobno urejeni v varnostnem načrtu, ki
ga pripravi vodja projekta in ga starši podpišejo.
Na podlagi pridobljenih podatkov se ne izvaja avtomatizirano odločanje ali avtomatizirano profiliranje.
Pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate pravico, da od
upravljavca zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev
obdelave in pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. V primeru kršitve varstva osebnih
podatkov pri upravljavcu, obdelovalcu ali naročniku je pri informacijskem pooblaščencu RS možno vložiti inšpekcijsko
prijavo ali pritožbo. Ta privolitev se lahko kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki
se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Ta privolitev in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je
prostovoljna) in ne vpliva na izvajanje obveznega programa vzgoje in izobraževanja.
3.

Obenem se obvezujem, da bom v rednih terminih poravnaI/-a račune, ki jih bo izstavilo računovodstvo Glasbene
šole Lavrica.
Davčna številka (starša oz. zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca/-ke): .................................................
EMŠO (starša oz. zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca/-ke): .................................................................
Podpis (starša oz. zakonitega zastopnika ali polnoletnega učenca/-ke): ................................................................

