GLASBENA PRIPRAVNICA 2022 / 23
STARŠ ali SKRBNIK:
MOBILNI TELEFON:
ELEKTRONSKA POŠTA:
IME IN PRIIMEK OTROKA:
DATUM ROJSTVA OTROKA:
NASLOV IN POŠTNA ŠTEVILKA:
PODATKI O PLAČNIKU (ime, priimek, naslov):

Ali se strinjate, da posnetke in slike nastale v času pouka ali internih nastopov, uporabimo za objavo na spletni strani
(www.gsvd.si) in družbenih omrežjih (Instagram / Facebook) glasbene šole? (obkrožite)
DA / NE

S podpisom potrjujem, da sem seznanj -ena/-en s pravili (str.2), v skladu katerih svoje delo
opravlja izbrani učitelj kot samozaposleni v okviru kolektiva Glasbene šole Vodnikova
domačija. Prav tako se zavezujem, da bom redno, mesečno plačeval/a strošek pouka.

V Ljubljani, dne __________________________

Podpis_______________________________

Ker pouk GLASBENE PRIPRAVNICE poteka v manjših skupinah, urnika ne moremo prilagoditi individualnim
željam.
Pouk na šoli se bo pričel s 1. septembrom 2022. Za dogovor o URNIKU Vas bo poklical izbrani učitelj v zadnjem tednu
avgusta 2022.

Prostor za Vaše želje:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

GLASBENA ŠOLA VODNIKOVA DOMAČIJA,
Vodnikova c. 65, 1000 Ljubljana,
+386 51 416 286
info@gsvd.si
www.gsvd.si
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PRAVILA
Pouk
Pouk GLASBENE PRIPRAVNICE GŠVD poteka v manjših skupinah in traja 45 min. Izvaja se 1x tedensko, V
prostorih Vodnikove domačije. Začetek šolskega leta je 1. septembra 2022, zaključek pa v predzadnjem tednu
junija 2023.
Vpis
V GLASBENO PRIPRAVNICO se lahko vpišejo predšolski otroci stari od 3 do 7 let. Skupine oblikujemo homogeno,
tako v prvo sodijo otroci starostnega obdobja od 3 do 5 let, v drugo pa otroci od 5 do 7 let. Vpis potrjuje
plačana prijavnina v višini 15€ in izpolnjena prijavnica, ki nam jo lahko posredujete preko elektronske ali
navadne pošte na naš naslov.
GLASBENA ŠOLA VODNIKOVA DOMAČIJA, Vodnikova c. 65, 1000 Ljubljana
Cenik
Cena mesečnega obiska GLASBENE PRIPRAVNICE je odvisna od realiziranih ur v šolskem letu.
OBLIKA POUKA

CENA

PRIMER IZRAČUNA

GLASBENA PRIPRAVNICA

10 €/45 min

38ur/leto x 10 €/uro = 380 €/leto
380 €/leto : 10 meseci pouka = 38 €/mesec

V kolikor svojih mesečnih obveznosti ne boste poravnali dva meseca zapored, bo učenec avtomatično izpisan
od pouka Glasbene pripravnice.
Izpis
Morebiten IZPIS tekom šolskega leta, zaradi organizacije učnega programa, ni možen.
Izostanki
Opravičenih izostankov od pouka NI, razen v primeru daljše bolezni.
Obljuba
Učitelji bomo skrbeli za strokovno in pedagoško kakovosten pouk, ter ga prilagajali individualnim sposobnostim
vsakega učenca in upoštevali njegove želje po napredovanju. Za pogovor v zvezi s poukom smo Vam na voljo
osebno, v pisarni GŠVD ali po telefonu.

Ljubljana, april 2022
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