DOPOLNILO K VPISNEMU LISTU
Prispevek za pouk (šolnina) je letni. Razdeljen je na vpisnino in 10 enakih obrokov šolnine, ki se plačujejo mesečno ne glede na
število dni pouka v samem mesecu, vključujoč počitnice in praznike. Vpisnino se poravna ob vpisu (če vpisnina ni poravnana,
učenec ni vpisan v glasbeno šolo). Šolnina, vpisnina in izposojnina inštrumenta so obračunane po veljavnem ceniku.
Izpis in izključitev učenca: Med letom se učenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Učenec, ki ne izpolnjuje
svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor. Učenec je lahko izključen iz
glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka (vpisnine, šolnine, izposoje), ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet
šole (27. člen Zakona o glasbenih šolah).
Učenci so v glasbeni šoli dolžni obiskovati pouk predmetov kot jih določata Zakon o glasbenih šolah in predmetnik za glasbene
šole. O tem, kdaj oziroma v katerem letniku se učenci vključujejo v orkestralne in komorne skupine določa predmetnik za
posamezne inštrumente. Za vse učence, ki jih predmetnik vključuje v orkestralne in komorne skupine, je obiskovanje vaj
obvezno, v nasprotnem primeru učenci niso upravičeni do letnega spričevala.
Za točnost podatkov na prijavnici odgovarjajo starši sami.
V Novem mestu, dne _____________________

_________________________________________
(Podpis starša/zakonitega zastopnika)

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, UREDBA EU 2016/679) ter Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov v glasbenih šolah (UL RS št. 117/04)
podpisani(a) __________________________________________________________________________________
(starš/zakoniti zastopnik otroka)
Stanujoč _____________________________________________________________________________________
(prebivališče)

dajem soglasje
Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto, Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto
za javno objavo podatkov iz Vpisnega lista
za otroka
_______________________________________________________
(ime in priimek otroka)
Soglašam, da se podatki uporabljajo za:
- potrebe šole,
- izdajo potrdil o šolanju za izbirne predmete (OŠ) in izbirne vsebine (SŠ),
- izvajanje statističnih raziskav, ki jih opravlja Statistični urad Republike Slovenije,
- potrebe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
- potrebe APT NM in KC Janeza Trdine NM za obveščanje učencev o kulturnih prireditvah,
- javno objavo koncertnih prireditev in rezultatov s tekmovanj,
- javno objavo seznamov učencev za izpite, razredov nauka o glasbi,
- da se snemalni material in fotografije mojega otroka (s tekmovanj, šolskih in izven šolskih nastopov, za potrebe šolske kronike,
publikacije, …) javno objavijo v medijih, na šolski oglasni deski, biltenu, na spletni strani in na družabnih omrežjih glasbene šole,
- dovoljujem prevoz učenca v spremstvu učitelja na vse nastope, koncerte, tekmovanja, izobraževanja, intenzivne vaje.
Glasbeni šoli dovoljujem, da me lahko obvešča preko e-pošte: ____________________________________________________
Seznanjen/a sem,
- da bo glasbena šola podatke zbirala in hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov na področju glasbenega
izobraževanja
- s pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem.
V Novem mestu, dne _______________________

_________________________________________
(Podpis starša/zakonitega zastopnika)

