VPIS V GLASBENO ŠOLO KUD POŠTA Maribor
Partizanska cesta 54, 2000 Maribor

šolsko leto 2013/2014
Uveljavljena ljubiteljska glasbena šola KUD Pošta Maribor deluje že od leta 1976. Dolgoletna
tradicija in bogate izkušnje predavateljev zagotavljajo optimalne možnosti za razvoj vpisanih
slušateljev. V šolo vpisuje učence za pouk na večini glasbenih instrumentov, od blok flavte do vseh
drugih pihal in trobil pa do orgel, harmonike, kitare, klavirja, violine, kontrabasa in bobnov.
Vpisujemo tudi v glasbeno pripravnico za pet in šestletne otroke.
Kot zanimivost naj dodamo še to, da je starostna omejitev samo navzdol – najmanj pet let, medtem ko
jih navzgor ni. Prav zato se vsako leto vpisuje v to glasbeno šolo tudi vse več starejših oseb, ki si
želijo obogatiti življenje z glasbo.
Delavci Pošte Slovenije ter njihovi družinski člani imajo v naši glasbeni šoli posebne ugodnosti.
Vpišete se lahko kadarkoli med šolskim letom, zato si zapomnite telefonske številke, kjer boste dobili
vse potrebne informacije:
 ravnatelj glasbene šole
tel.: 429-24-29
 namestnik ravnatelja
tel.: 031/835513
 tajnica glasbene šole
tel.: 449-25-42
Pridružite se nam!

Ravnateljstvo glasbene šole

Kulturno umetniško društvo POŠTA Maribor

LJUBITELJSKA GLASBENA ŠOLA
Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, Slovenija
telefon 02 252 4350, http://kud.posta.si / facebook: Glasbena šola KUD Pošta Maribor
transakcijski račun SI56 9067 2000 0056 127, davčna številka 97 772 232

NAVODILO ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2013/2014

1. Vpis v glasbeno šolo bo 2. in 3. septembra 2013 od 16. do 19. ure. in 5. septembra 2013 od
16. do 18. ure ter v juniju v času glasbenega pouka. Vpis bo v prostorih glasbene šole na
Partizanska 54 v Mariboru.
2. VPISNI LIST v glasbeno šolo izpolnijo kandidati, ki bodo obiskovali glasbeni pouk v
šolskem letu 2013/2014 in bodo pravočasno oddali oz. poslali vpisni list na naslov šole.
3. Delitev urnika bo v torek, 10. septembra 2013 ob 18. uri v prostorih šole oz. se učenci
predhodno neposredno dogovorijo s predavatelji.
4. Začetek pouka bo po dogovorjenem urniku od 16. septembra 2013 dalje (dve lekciji v
septembru).
5. Vpisnina znaša 5,00 EUR in jo plačajo učenci ob prvem nakazilu šolnine.
6. Šolnina je letna in se lahko plača v enem znesku v mesecu septembru (5 % popust), v dveh
obrokih ali v devetih obrokih (prvi obrok je septembra 2013 in zadnji maja 2014):
• za električne klaviature 396,00 € ali 9 x 44,00 €
• za druge instrumente 351,00 € ali 9 x 39,00 €
• za delavce POŠTE in člane KUD-a POŠTA 261,00 € ali 9 x 29,00 €
• za aktivne člane pihalnega orkestra 144,00 € ali 9 x 16,00 €
• glasbena pripravnica 144,00 € ali 9 x 16,00 €
7. Uporabnina za izposojo instrumenta (na dom) je 9,50 € mesečno.
8. Vpisnino, šolnino (letno ali prvi obrok) in morebitno izposojnino instrumenta je potrebno
nakazati na TRR št.: SI56 9067 2000 0056 127 KUD POŠTA MARIBOR po prejemu
računa.
Govorilne ure ravnatelja šole so v času pouka vsak torek od 18. do 19. ure na Partizanski cesti 54
v Mariboru. Dodatne informacije: namestnik ravnatelja (g. Drago Kotnik) tel. 031 835513, tajnica
šole (ga. Suzana Kajzer) vsak delovni dan med 8. in 12. uro na telefonu 449-2542.
Ervin Hartman
ravnatelj

Kulturno umetniško društvo POŠTA Maribor

LJUBITELJSKA GLASBENA ŠOLA
Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, Slovenija,
telefon 02 252 4350, http://kud.posta.si / facebook: Glasbena šola KUD Pošta Maribor
transakcijski račun SI56 9067 2000 0056 127, davčna številka 97 772 232

Šolsko leto 2013/2014

VPISNI LIST
za sprejem v __. razred ljubiteljske glasbene šole
Predmet _______________________
Priimek in ime slušatelja ______________________________________________________
Dan, mesec in leto rojstva _________________ Kraj in občina rojstva__________________
Naslov ____________________________________________________________________
Telefon _____________ /_____________ elektronski naslov_________________________
Oče oz. mati zaposlen(a) na POŠTI:

da □

ne □

Dosedanje glasbeno izobraževanje ______________________________________________
Katero šolo in razred bo obiskoval razen glasbene? _________________________________
Starši oz. zakoniti skrbnik:
Ime in priimek_______________________________, naslov_________________________
Poštna št. in kraj ____________________________, davčna številka __________________
Ob katerih dnevih in urah želi obiskovati pouk? ____________________________________
Želi učitelja _________________________________________________________________
Izjavljam, da bom šolnino plačeval: (ustrezno označi)
□ v devetih obrokih
□ v dveh obrokih
□ v enem znesku s 5 % popustom
Spodaj podpisani ____________________________ soglašam, da lahko Ljubiteljska glasbena šola
KUD Pošta Maribor za namene in v zvezi s šolskim programom zbira in obdeluje moje osebne podatke /
podatke mojega otroka / na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. List RS št. 94/2007).

Maribor, dne ______________ 2013

podpis:

(pri mladoletnih podpišejo starši ali njihovi skrbniki)
__________________________________________________________

