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IME IN PRIIMEK:
NASLOV IN POŠTNA ŠTEVILKA:
MOBILNI TELEFON:
ELEKTRONSKA POŠTA:
IZBRANI UČITELJ:
IZBRANI PREDMET (instrument/nog/petje):
LETA UČENJA/ZAČETNIK
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, torej mesečno plačeval/a strošek pouka .

V Ljubljani, dne __________________________

Podpis___________________________________

PREDLAGAMO Vam, da, v kolikor je le mogoče, k pouku prihajate v dopoldanskih oz. zgodnjih popoldanskih
urah. Spodaj navedite morebitne želje v zvezi s poučevanjem in urnikom, ki jih bomo upoštevali, če bo le
mogoče.
Pouk na GŠVD se bo pričel s četrtkom 1. septembra 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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Pouk instrumenta
Pouk v Glasbeni šoli Vodnikova domačija je individualen ali v paru (2 učenca). Pouk poteka 1x tedensko, po dogovoru lahko
tudi večkrat. ŠOLSKA URA traja 45 min. URNIKE izdelajo učitelji v dogovoru z učenci pred začetkom šolskega leta,
predvidoma v zadnjem tednu meseca avgusta. Začetek pouka bo s 1. septembrom 2022, zaključek pa v predzadnjem tednu
junija 2023.
Vpis
Vpis potrjuje plačana PRIJAVNINA /15,00€/, ter pravočasno oddana PRIJAVNICA. Prosimo, da na prijavnici izpolnete prav
vse podatke, jo podpišete ter oddate osebno v pisarni ali pa jo pošljete po elektronski oziroma navadni pošti na naslov:
info@gsvd.si / GLASBENA ŠOLA VODNIKOVA DOMAČIJA, Vodnikova c. 65, 1000 Ljubljana
Cenik
Mesečni strošek za obisk pouka se oblikuje na podlagi realiziranih ur po dnevih v tekočem šolskem letu.
OBLIKA POUKA

CENA

PRIMER IZRAČUNA

INDIVIDUALNI POUK

23 €/ 45 min

38ur/leto x 23 €/uro = 874 €/leto
874 €/leto : 10 meseci pouka = 87,4 €/mesec

POUK V PARU

17,25 €/45 min

38ur/leto x 17,25 €/uro = 655,5 €/leto
655,5 €/leto : 10 meseci pouka = 65,55 €/mesec

V kolikor svojih mesečnih obveznosti ne boste poravnali dva meseca zapored, boste avtomatično izpisani od pouka
instrumenta pri izbranem učitelju.
Izpis
Morebiten IZPIS je možen z začetkom naslednjega meseca, razen v MAJU in JUNIJU, ko izpis ni več mogoč. Ob izpisu se
zaračuna rezervacija celoletnega termina v višini 100 eur.
Izostanki
Opravičenih izostankov od pouka NI, razen v primeru daljše bolezni, pri čemer je prva ura izostanka neopravičena, vse
nadaljnje pa je izbrani učitelj zavezan nadomeščati v okviru razpoložljivih terminov. V kolikor račun za ure odsotnosti (z
izjemo prve) ni bil izdan, nadomeščanje ni potrebno.
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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Ekipa GŠVD

