Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja in starost učencev
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Kontaktni podatki:
GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA
ULICA IV. ARMIJE 5
6250 ILIRSKA BISTRICA
NAKUP INSTRUMENTOV, UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV
Za nakup instrumentov in učbenikov svetujemo, da se pred tem posvetujete z učiteljem.
Seznam delovnih zvezkov in učbenikov za Nauk o glasbi bo objavljen v četrtek,
1. septembra 2022 na oglasni deski glasbene šole.

TEL.: 05 7111 222 - tajništvo,
05 7111 223 - računovodstvo
05 7111 220 - ravnatelj
E-naslov: tajnistvo.gspoib@guest.arnes.si
Spletna stan: http://www.gs-ilirskabistrica.si

VPIS UČENCEV V GLASBENO ŠOLO ILIRKSA BISTRICA V ŠOLSKO LETO
2022/2023
Glasbena šola Ilirska Bistrica razpisuje VPIS NOVIH UČENCEV v šolsko leto
2022/2023 za naslednje izobraževalne programe:
 Glasba: diatonična harmonika, flavta, klavirska harmonika, klavir, kitara,
klarinet, kljunasta flavta, nizka trobila (bariton, pozavna, tuba),
petje, rog, saksofon, tolkala, trobenta, violina, violončelo
 Ples: balet
 Plesna pripravnica
 Predšolska glasbena vzgoja
 Glasbena pripravnica
VPISI bodo potekali v prostorih Glasbene šole Ilirska Bistrica,
Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica:
- v sredo, 11. maja 2022, od 15. do 18. ure,
- v sredo, 18. maja 2022, od 15. do 18. ure.

NEKAJ O ŠOLSKIH PRISTOJBNNAH
Pristojbine so:
- letna vpisnina,
- mesečni prispevek,
- mesečni prispevek za izposojo šolskega instrumenta ter vaje na šolskih
instrumentih.
VPISNINA je prispevek staršev ali skrbnikov za kritje stroškov dokumentacije, ki se nanaša na
učenca; prijavnice za vpis in opravljanje preizkusnih izpitov, glasbena beležka, katalogi, pohvale,
spričevala, razna potrdila, po presoji učitelja fotokopiranje tistega dela notnega gradiva v
manjšem obsegu, ki ni dostopno na trgu, je pa pomembno za napredovanje učenca
(posamezna skladba …).

Vpisnina znaša 13,77 EUR in se plača v enem obroku, običajno v začetku šolskega leta.
MESEČNI PRISPEVEK plačujejo starši ali skrbniki v desetih mesečnih obrokih od
septembra do vključno junija, ki so enaki ne glede na število učnih ur.
Mesečna višina prispevka znaša za:

Kandidati, ki se želijo vpisati v program Glasba in Ples opravijo sprejemni
preizkus, ki poteka na dan vpisa v glasbeno šolo.
Za vpis v programe Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica in
Plesna pripravnica ni potrebno opravljati preizkusa glasbenih sposobnosti.
Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in EMŠO številko otroka.

NEKAJ O POTEKU POUKA
Pouk v glasbeni šoli poteka od meseca septembra do meseca junija. O sprejemu v
Glasbeno šolo Ilirska Bistrica bodo kandidati obveščeni po pošti. Urnik pouka z
razdelitvijo učencev bo objavljen 1. septembra 2022 na oglasni deski glasbene šole,
istega dne bo potekala tudi podelitev urnikov pri posameznem predmetu.
Instrumentalni pouk poteka:

na nižji stopnji (od 1. do 6. razreda): 2 x tedensko po 30 minut.

na višji stopnji (od 7. do 8. razreda): 2 x tedensko po 45 minut.
Pouk nauka o glasbi poteka 1 x tedensko po 60 minut.
Pouk predšolske glasbene vzgoje poteka 1 x tedensko po 45 minut.
Pouk glasbene pripravnice poteka 1 x tedensko po 60 minut.
Pouk plesne pripravnice poteka 2 x tedensko po 45 minut.
Pouk baleta poteka: 1. in 2. razred 2 x tedensko po 60 minut,
od 3. razreda naprej 2 x tedensko po 90 minut.

pouk instrumenta (2 x 30 minut tedensko) in nauka o glasbi
predšolska glasbena vzgoja ali glasbena pripravnica ali nauk o glasbi
pouk dveh instrumentov (2 x 60 minut tedensko) in nauka o glasbi
pouk instrumenta, solo petja, ter nauka o glasbi
pouk solo petja (2x 30 minut tedensko) in nauk o glasbi- oseba z lastnimi dohodki
pouk baleta ali inštrumenta ali petja brez nauka o glasbi (za učence, ki imajo zaključen NGL)
pouk plesne pripravnice
za osebe z lastnimi dohodki (2x 45 minut tedensko) in nauk o glasbi
izposoja instrumenta za zunanje člane
šolnina odrasle osebe (brezposelne)
pouk instrumenta, nauka o glasbi in baleta
pouk instrumenta (2 x 45 minut tedensko) in nauka o glasbi
pouk instrumenta (2 x 30 minut tedensko), nauka o glasbi in plesne pripravnice
pouk glasbene in plesne pripravnice

29,83 EUR
15,15 EUR
44,98 EUR
44,98 EUR
38,10 EUR
20,66 EUR
10,33 EUR
42,00 EUR
20,00 EUR
30,00 EUR
40,16 EUR
39,02 EUR
35,00 EUR
25,25 EUR

IZPOSOJA ŠOLSKEGA INSTRUMENTA (godala, pihala, trobila…) znaša mesečno 11,47 EUR in
se plačuje v dvanajstih mesečnih obrokih, skupaj s prispevkom. Izposoja se dokaže z reverzom, ki
vsebuje vse pomembne podatke in je opredeljen s popisom izdajatelja reverza in izposojevalca
instrumenta (staršev ali skrbnika). Za izposojo se napiše reverz ob začetku izposoje in se ga
zaključi ob vrnitvi instrumenta. V primeru zamenjave izposojenega instrumenta za drug
instrument, ki tako postane nov predmet izposoje, se prejšnji reverz zaključi in izda nov.

