Kajuhova pot 11, 1240 Kamnik
Tel.: 01 830 34 30
Faks: 01 830 34 39
E-pošta: info@gskamnik.si
Spletna stran: www.gskamnik.si

PUBLIKACIJA
ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

Kamnik, september 2022

Kazalo vsebine
1

OSNOVNI PODATKI .............................................................................................................. 1

2

ORGANI UPRAVLJANJA ........................................................................................................ 2

3

ZAPOSLENI ........................................................................................................................... 4
3.1

4

DELOVANJE IN ORGANIZACIJA ŠOLE ................................................................................... 6
4.1

5

Obveznost učiteljev ........................................................................................................ 5

Predmetnik ..................................................................................................................... 6
4.1.1

Program – glasba................................................................................................... 6

4.1.2

Program – ples ...................................................................................................... 7

4.2

Pouk, nastopi in tekmovanja .......................................................................................... 7

4.3

Možnosti za delo in prostorski pogoji ............................................................................ 7

4.4

Financiranje javne šole ................................................................................................... 8

UČENCI ................................................................................................................................ 9
5.1

Razporeditev učencev (predmeti, oddelki individualnega in skupinskega pouka) ........ 9

5.2

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev ...................................... 9

5.3

Izposoja inštrumentov in ravnanje z njimi ................................................................... 10

6

SODELOVANJE Z OKOLJEM ................................................................................................ 12

7

ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23 ................................................................................................. 12
7.1

Sprejemni preizkusi in vpis učencev za šolsko leto 2023/2024.................................... 14
7.1.1

7.2

Vpisni roki ................................................................................................... 15

Izpis med šolskim letom ............................................................................................... 15

8

SODELOVANJE S STARŠI .................................................................................................... 16

9

PRISPEVKI STARŠEV ZA ŠOLANJE OTROK V GLASBENI ŠOLI .............................................. 16

10 PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV .................................................................................... 17
11 OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE IZOSTANKOV ................................................. 17
12 ŠOLSKI RED ........................................................................................................................ 19

Publikacija GŠ Kamnik za šolsko leto 2022/23

1 OSNOVNI PODATKI
Glasbena šola Kamnik je javni zavod, ki izvaja osnovno glasbeno izobraževanje po javno
veljavnih programih, sprejetih s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ustanoviteljici Glasbene šole Kamnik sta Občina
Kamnik in Občina Komenda. Šolski okoliš obsega občine Kamnik, Komendo in Jezersko.
Pouk poteka v matični šoli v Kamniku na Kajuhovi poti 11 in v dislociranih enotah:
•

Duplica, na lokaciji Osnovna šola Marije Vere, Ljubljanska 16 a, Kamnik;

•

Stranje, na lokaciji Osnovna šola Stranje, Zgornje Stranje 22, Stahovica;

•

Šmartno, na lokaciji Osnovna šola Šmartno v Tuhinju, Šmartno 27 a, Laze v Tuhinju;

•

Komenda, na lokaciji Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, Komenda;

•

Jezersko, na lokaciji Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, podružnična šola Jezersko, na
lokaciji Zgornje Jezersko 62, Zgornje Jezersko.

Sedež: Kajuhova pot 11, 1241 Kamnik
Telefon: 01/830 34 30
Ravnatelj: Rok Spruk

Elektronski naslov: gs.kamnik@guest.arnes.si
Naslov spletne strani: www.gskamnik.si
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2 ORGANI UPRAVLJANJA
Svet staršev:
•

Predstavnik oddelka za GP in PGV: Darja Vipavc.

•

Predstavnik oddelka za kljunasto flavto in oboo: Tina Petek Steinbücher.

•

Predstavnik oddelka za plesno pripravnico in balet: Sara Katarina Martinuč.

•

Predstavnik oddelka za kitaro: Sara Zalesnik.

•

Predstavnik oddelka za petje: Aleš Lipičnik.

•

Predstavnik oddelka za harmoniko: Mitja Grzinčič.

•

Predstavnik oddelka za violino: Zorica Zrim.

•

Predstavnik oddelka za tolkala: Samo Resnik.

•

Predstavnik oddelka za violončelo: Anita Bezić Burger.

•

Predstavnik oddelka za klavir in orgle: Janez Štebe.

•

Predstavnik oddelka za trobila: Barbara Mravljak.

•

Predstavnik oddelka za klarinet: Blaž Narat.

•

Predstavnik oddelka za citre: Loredana Leon.

•

Predstavnik oddelka za saksofon: Igor Loparič.

•

Predstavnik oddelka za flavto: Mateja Slevec.

Svet šole:
•

Predstavniki zaposlenih: Marko Tomc – predsednik, Robert Smolnikar – namestnik
predsednika, Janez Klobčar, Anica Smrtnik, Jana Jelinčič.

•

Predstavniki ustanovitelja: Goran Završnik, Martin Gorenc, Laura Podgoršek.

•

Predstavniki staršev: Mitja Grzinčič, Aleš Lipičnik, Tina Petek Steinbücher.

Ravnatelj:
•

Rok Spruk: na delovno mesto ravnatelja je nastopil 1. januarja 2021 in ima mandat do 1.
januarja 2026.

Pomočnik ravnatelja:
•

Marko Heričko: na delovno mesto pomočnika ravnatelja je nastopil 1. septembra 2022 in
ima mandat vezan na mandat ravnatelja.
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Vodje strokovnih oddelkov:
•

Oddelek za klavir in orgle: Aleš Studen.

•

Oddelek za godala in petje: Mirela Rihtar.

•

Oddelek za pihala, trobila in tolkala: Jan Podmiljšak.

•

Oddelek za harmoniko, diatonično harmoniko, citre in kitaro: Robert Smolnikar.

•

Oddelek za nauk o glasbi, PGV in GP, PP in balet: Anica Smrtnik.
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3 ZAPOSLENI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BAJT Egon
BRIC Daša
CAPUDER Maša
CILENŠEK Maša
GRUDEN Neža
HERIČKO Marko (pom. ravnatelja)
HROVAT Gregor
JANEŽIČ Martin
JAŠOVEC Uršula

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

JELINČIČ Jana
JERMAN Timotej
KAVČIČ PUCIHAR Ana
KLOBČAR Janez
KOŠIR Uroš
MERLJAK Pavel
NEDELJKOVIĆ - PERME Jasmina
OSOLNIK Jožica
PAVLI PER Jana
PLAHUTNIK Tine
PLAHUTNIK Tomaž
PODGORELEC Dejan
PODMILJŠAK Jan
POTOČNIK Marta
REPAR LOMOVŠEK Špela
RIHTAR Mirela
ROTAR Mateja
SALIHOVIĆ Narcis
SELIŠKAR Darja
SKOČAJ Mitja

30.
31.

SMOLNIKAR Robert
SMRTNIK Anica

32.

SPRUK Jernej

33.

SPRUK Rok (ravnatelj)

petje, korepeticije
kitara
flavta, nauk o glasbi, Orffov orkester
flavta
kljunasta flavta, trobenta, rog
klavir, korepeticije
tolkala
tolkala
nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska
glasbena vzgoja
računovodkinja
saksofon, kljunasta flavta
flavta
violina
tuba, evfonij
nauk o glasbi, klavir, solfeggio
klavir, korepeticije
čistilka
kljunasta flavta, oboa
pozavna
citre
kitara, kitarski orkester
klarinet, kljunasta flavta
tajnica
balet, plesna pripravnica
violončelo
kitara
violina
saksofon, kljunasta flavta
klarinet, saksofon, kljunasta flavta, pihalni
orkester
harmonika
glasbena pripravnica, nauk o glasbi, klavir,
mladinski pevski zbor
nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska
glasbena vzgoja
klarinet, kljunasta flavta
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

STUDEN Aleš
TEŽAK Duška
TOKAREVA Nadežda
TOMC Marko
TROBAS Blaž
TURK Janja
URŠIČ Brina
ZALETELJ Jaka

klavir, orgle
knjižničarka
violina, godalni orkester
harmonika, diatonična harmonika
trobenta
flavta
klavir, korepeticije
kitara

3.1 Obveznost učiteljev
Učna obveznost učiteljev na glasbeni šoli je 22 pedagoških ur. Za učiteljice z izpolnjenimi 30.
in učitelje z izpolnjenimi 35. delovnimi leti, od tega najmanj 20 oziroma 25 let v vzgoji in
izobraževanju, se učna obveznost zmanjša za dve uri. Učitelj ima lahko do največ 5 pedagoških
ur povečano učno obveznost.
Delovna obveznost učitelja (119. člen ZOFVI) obsega pouk in druge oblike organiziranega dela
z učenci, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za
uresničitev izobraževalnega programa.
Priprava na pouk obsega:
•

redno vsebinsko in metodično pripravo ter

•

pripravo didaktičnih pripomočkov.

Drugo delo obsega:
•

sodelovanje s starši,

•

sodelovanje v strokovnih organih šole,

•

opravljanje nalog razrednika,

•

strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,

•

zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega
dela,

•

mentorstvo pripravnikom,

•

urejanje učilnic, učil, skrb za instrumente, didaktično gradivo ipd.,

•

organiziranje kulturnih in drugih prireditev, pri katerih sodelujejo učenci,

•

pripravo tekmovanj in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,

•

opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.
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4 DELOVANJE IN ORGANIZACIJA ŠOLE
V glasbeni šoli se lahko izobražujejo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci,
študentje višjih in visokih šol ter odrasli (v nadaljevanju: učenci) pod pogoji, določenimi z
vzgojno-izobraževalnimi programi osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja.
V Glasbeni šoli Kamnik izvajamo naslednje vzgojno-izobraževalne programe:
•

predšolska glasbena vzgoja,

•

glasbena pripravnica,

•

plesna pripravnica,

•

glasba,

•

ples.

Programa predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice trajata 1 leto, program plesne
pripravnice 3 leta, glasbeni program 4, 6 ali 8 let, plesni program pa 4 ali 6 let.
Glasbeni in plesni program vsebujeta obvezne predmete, korepeticije in nastope, za zelo
nadarjene učence pa tudi dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim
programom ter za pripravo na tekmovanja.

4.1 Predmetnik
4.1.1 Program – glasba
1) Orkestrski inštrumenti in petje:
•

godala: violina, viola, violončelo;

•

pihala: flavta, oboa, klarinet, saksofon;

•

trobila: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila;

•

tolkala;

• petje.
2) Drugi inštrumenti:

3)
4)
5)
6)

•

inštrumenti s tipkami: klavir, orgle in harmonika;

•

brenkala: kitara;

•

kljunasta flavta;

• citre, diatonična harmonika.
Komorno orkestralna igra.
Orkester: godalni, pihalni in kitarski.
Nauk o glasbi, solfeggio.
Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica.
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4.1.2 Program – ples
•

Plesna pripravnica.

•

Balet.

4.2 Pouk, nastopi in tekmovanja
Pouk inštrumentov in petja poteka individualno, praviloma dvakrat tedensko po 30 ali 45
minut. Pri ostalih predmetih pouk poteka skupinsko enkrat ali dvakrat tedensko in – glede na
število učencev v skupini – traja 45, 60 ali 90 minut.
Pouk komorne igre in orkestra (godalni, pihalni in kitarski) se praviloma izvaja enkrat tedensko.
Vsakoletna zasedba z imeni učencev, ki so dolžni obiskovati te oblike pouka, se po presoji
učiteljev določi z letnim delovnim načrtom.
Vsako šolsko leto je v glasbeni šoli organiziranih več razrednih, šolskih, javnih in tematskih
nastopov, ki jih učenci pripravijo skupaj s svojimi učitelji. Nastopi sodijo med pomembnejše
elemente učnega procesa, saj prikazujejo rezultate dela učencev in učiteljev, so pa tudi oblika
stikov s starši in z javnostjo.
Vsak učenec individualnega pouka je dolžan sodelovati vsaj na enem nastopu v ocenjevalnem
obdobju, ki ga šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec sodeluje tudi
na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno šolo.
Na tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši.
Učenec lahko za uspešno delo v šoli in izven nje dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje.
Merila in postopek podeljevanja določi ravnatelj.

4.3 Možnosti za delo in prostorski pogoji
Glasbena šola Kamnik deluje v občinah Kamnik, Komenda in Jezersko.
Sedež šole je v Kamniku na Kajuhovi poti 11. Na tem naslovu imamo v prvem in drugem
nadstropju 6 učilnic individualnega pouka, učilnico za nauk o glasbi in Vremšakovo dvorano. V
isti stavbi na drugem vhodu z naslovom Ljubljanska 1 imamo v prvem nadstropju 3 učilnice in
knjižnico, v drugem nadstropju pa 13 učilnic individualnega pouka, 1 učilnico za nauk o glasbi
in inštrumentarnico.
Pouk plesne pripravnice in baleta izvajamo v Domu kulture Kamnik, kjer najemamo Malo
dvorano.
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V OŠ Marije Vere na Duplici izvajamo pouk evfonija, v OŠ Šmartno v Tuhinju pa pouk
harmonike in trobente. Pouk v osnovnih šolah izvajamo v šolskih učilnicah.
V občini Komenda pouk izvajamo v OŠ Komenda-Moste, enota Moste. Občina nam daje v
uporabo 5 učilnic za individualni pouk in eno za pouk nauka o glasbi. OŠ Komenda-Moste
mesečno plačujemo stroške uporabe prostorov. V enoti Moste izvajamo pouk klavirja, kitare,
violine, flavte, kljunaste flavte, trobente, roga, citer in harmonike.
V občini Jezersko pouk izvajamo v prostorih OŠ Matije Valjavca, enota Jezersko v učilnici za
glasbo. Izvajamo pouk klavirja nauka o glasbi in glasbene pripravnice.

4.4 Financiranje javne šole
Iz sredstev državnega proračuna in sredstev lokalne skupnosti se za izvedbo programa
osnovnega glasbenega izobraževanja zagotavljajo plače s prispevki in davki na podlagi
sistemizacije in zasedbe prostih delovnih mest v skladu z zakonom (81. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI).
Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za
plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme ter druge materialne stroške, sredstva za
nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo, sredstva za investicijsko
vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za investicije, sredstva za poravnavo odškodnine
za škodo, nastalo v zvezi s prostorom, opremo ali pripomočki (82. člen ZOFVI).
Iz prispevka staršev – se pokrivajo materialni stroški, katerih ne zagotavlja lokalna skupnost
(83. člen ZOFVI).
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5 UČENCI
5.1 Razporeditev učencev (predmeti, oddelki individualnega in skupinskega pouka)
Predmet
Klavir
Balet
Orgle
Harmonika
Violina
Violončelo
Kitara
Kljunasta flavta
Flavta
Oboa
Klarinet
Saksofon
Rog
Trobenta
Pozavna
Evfonij
Tolkala
Petje
Diatonična harmonika
Citre
Plesna pripravnica
Glasbena pripravnica
Predšolska glasbena vzgoja

Skupno število učencev
55
13
2
26
42
18
37
15
37
4
22
26
3
21
4
4
20
16
10
15
8
40
11
Skupaj: 449

5.2 Preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev
Znanje učencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku, nastopih in letnih izpitih. Pri
ocenjevanju učitelji upoštevajo kakovost učenčevega znanja, njegovo nadarjenost, delovne
navade in prizadevnost.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje glasbene šole, se lahko vpiše na višjo
stopnjo, če o svoji nadarjenosti pridobi pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.
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Učitelj spremlja učenčevo delo vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kvaliteto predelane
snovi, učenčev muzikalni in tehnični razvoj, marljivost in uspešnost pri nastopanju.
Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se ocenjujejo učenčevi ustni odgovori, pisni izdelki in
projektno delo.
Pri komorni igri in orkestru se pri ocenjevanju upoštevata zlasti prizadevnost in rednost
učenca.
Ocene so številčne. Na predšolski stopnji ter v glasbeni in plesni pripravnici učitelj med letom
spremlja razvoj učenčevih glasbenih ali plesnih sposobnosti glede na cilje, ki so določeni z
izobraževalnim programom, znanje pa se ne ocenjuje.
Učenca med šolskim letom ocenjuje učitelj predmeta, na letnih izpitih pa izpitna komisija.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po
predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred. Učenci, ki so ob koncu pouka v šolskem letu
negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit.
Le-tega lahko učenec opravlja le enkrat v posameznem šolskem letu. Če ga ne opravi uspešno,
ponavlja program nauka o glasbi za ta razred.
Pri inštrumentu učenec ne opravlja popravnega izpita.
Če učenčevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi opravičljivih razlogov ni mogoče oceniti
in njegovo znanje ne zadošča glede na predpisan učni načrt, lahko učenec podaljša šolanje v
določenem razredu inštrumenta največ za eno šolsko leto v času celotnega šolanja.
Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po
predmetniku, prejme spričevalo, ki je uradni dokument. Šola sme izdati duplikat spričevala le
ob predhodnem preklicu starega spričevala v Uradnem listu RS.
Učenci, ki so vpisani v glasbeno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo
šolanje v glasbenem programu, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge
pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu in učnih načrtih. Sprejemni preizkus učenec
opravlja pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje ravnatelj.

5.3 Izposoja inštrumentov in ravnanje z njimi
Glasbena šola razpolaga z določenim številom inštrumentov, namenjenih za izposojo
učencem. Za izposojene inštrumente se plačuje prispevek.
Starši in učenec se s prevzemom inštrumenta zavežejo, da bodo z njim ravnali odgovorno in
upoštevali navodila za vzdrževanje. Ob vrnitvi inštrumentov se le te pregleda. V kolikor pride
do poškodb inštrumentov iz malomarnosti, strošek popravila krijejo starši.
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5.4 Izposoja notnega gradiva
Knjižnica Glasbene šole Kamnik deluje na Ljubljanski cesti, prvo nadstropje. Učenci si gradivo
lahko izposodijo ob predložitvi glasbene beležke. Gradivo morajo učenci vrniti najkasneje do
izdaje spričevala v tekočem šolskem letu.
Urnik izposoje:
Dan
Ponedeljek

Ura
od 16h do 18h

Sreda

od 16h do 18h

Knjižničarka: Duška Težak.
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6 SODELOVANJE Z OKOLJEM
6.1 Sodelovanje z osnovnimi in drugimi šolami ter vrtci
Glasbena šola Kamnik sodeluje z vsemi osnovnimi šolami v obeh občinah ter organizira in
priredi za vsako šolo vsaj 1 nastop letno.
Za Vrtec A. Medveda Kamnik bo glasbena šola v mesecu aprilu v Domu kulture Kamnik priredila
glasbeno pravljico oz. predstavitev inštrumentov (če bodo razmere to dopuščale). Dogodek bo
povezovala in v sodelovanju z vodstvom šole organizirala Ana Kavčič Pucihar.
Glasbena šola bo v mesecu maju obiskala osnovne šole in zanje priredila glasbeno pravljico oz.
predstavitev inštrumentov (če bodo razmere to dopuščale). Dogodke bodo povezovali in
organizirali učitelji, ki bodo določeni naknadno, pri čemer se bo upoštevalo pravilo, da vsak
učitelj prevzame vodenje in organizacijo vsaj enega nastopa v tekočem šolskem letu.

6.2 Sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami in kulturno-umetniškimi organizacijami
V letošnjem šolskem letu bomo ponovno izvedli abonma »A me slišiš«?, ki bo potekal v Domu
kulture Kamnik.
Z Občino Kamnik in Občino Komenda tudi dobro sodelujemo in načrtujemo v letošnjem
šolskem letu vsaj 5 nastopov za popestritev športnih, kulturnih in drugih prireditev, ki jih
organizirata občini.
V okviru praznovanja jubileja 70-letnice delovanja Glasbene šole Kamnik bo glasbena šola
organizirala srečanje pevskih zborov in orkestrov, in sicer:
•

11. 5. 2023 srečanje zborov,

•

16. 5. 2023 srečanje godbenikov in pihalnega orkestra GŠ Kamnik,

•

18. 5. 2023 srečanje godalcev s SODK in

•

22. 5. 2023 kitarski orkester na gradu Zaprice.

Predhodno naštete prireditve, organizirane v okviru jubileja, bodo potekale na prostem, zato
bodo v primeru slabega vremena odpovedane.
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7 ŠOLSKI KOLEDAR 2022/23
1. september 2022
12. do 15. september 2022
31. oktober do 4. november 2022
31. oktober 2022
1. november 2022
25. december 2022
26. december 2022
26. december 2022 do 2. januar
2023
1. in 2. januar 2023
20. do 30. januar 2023
27. januar 2023
30. januar do 3. februar 2023

8. februar 2023
6. do 10. februar 2023

17. in 18. februar 2023
10. april 2023
26. april 2023

27. april 2023
27. april do 2. maj 2023
1. in 2. maj 2023
3. do 15. maj 2023

ZAČETEK POUKA
LETNI IZPITI – JESENSKI ROK
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
DAN SPOMINA NA MRTVE
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVO LETO
LETNI IZPITI – ZIMSKI ROK
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
JUGOVZHODNE SLOVENIJE (razen občin: Ribnica,
Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel),
KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN
POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA
GORENJSKE,
GORIŠKE,
NOTRANJSKO-KRAŠKE,
OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE
IN
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA,
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL.
INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
VELIKONOČNI PONEDELJEK
POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA
GORENJSKE,
GORIŠKE,
NOTRANJSKO-KRAŠKE,
OBALNO-KRAŠKE,
OSREDNJESLOVENSKE
IN
ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN
JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA,
LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL
(na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o
šolskem koledarju za glasbene šole)
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRAZNIK DELA
OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2023/2024
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15. do 19. maj 2023
22. do 30. maj 2023
1. do 9. junij 2023
12. do 20. junij 2023
20. do 23. junij 2023
23. junij 2023
20. do 30. junij 2023
21. do 25. avgust 2023
21. do 30. avgust 2023
21. do 31. avgust 2023
28. do 31. avgust 2023

LETNI IZPITI - MAJSKI ROK ZA UČENCE ZAKLJUČNIH
RAZREDOV OŠ IN SŠ
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
LETNI IZPITI - JUNIJSKI ROK
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
ZAKLJUČEK POUKA - RAZDELITEV SPRIČEVAL
POPRAVNI IZPITI
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS - NAKNADNI ROK
POPRAVNI IZPITI
LETNI IZPITI – JESENSKI ROK
VPIS UČENCEV - NAKNADNI ROK

7.1 Sprejemni preizkusi in vpis učencev za šolsko leto 2023/2024
Vpis v program predšolske glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice je brez
sprejemnega preizkusa. Vpis v prvi razred glasbene šole se opravi na podlagi opravljenega
sprejemnega preizkusa.
Sprejemni preizkus se opravi v določenih rokih pred tričlansko komisijo.
Razpis za vpis v šolsko leto 2023/2024 bo objavljen na oglasni deski šole, na šolski spletni strani
in v javnih občilih od 3. do 15. maja 2023.
Sprejemni izpiti bodo predvidoma potekali od 22. do 30. maja 2023. V primeru premajhnega
vpisa bo naknadni rok za preizkus od 21. do 25. avgusta 2023.
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7.1.1 Vpisni roki
3. do 15. maj 2023
22. do 30. maj 2023
1. do 9. junij 2023
20. do 23. junij 2023
21. do 25. avgust 2023
28. do 31. avgust 2023

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2023/24
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS - NAKNADNI ROK
VPIS UČENCEV - NAKNADNI ROK

7.2 Izpis med šolskim letom
Izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč. V izjemnih primerih se učenec lahko izpiše med
letom s pisno obrazložitvijo staršev. O izpisu odloči ravnatelj.
Starši so dolžni poravnati prispevek za materialne stroške šolanja za ves tekoči mesec šolanja,
v katerem se je učenec izpisal, in druge morebitne obveznosti do šole.
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8 SODELOVANJE S STARŠI
Svet staršev bodo sestavljali starši, ki bodo izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih
razredov naše šole.
Roditeljski sestanki - v vsakem semestru eden.
Učitelji bodo imeli govorilne ure 1x mesečno. Starši pa so tudi v stalnem osebnem ali
telefonskem stiku z učitelji in tako na tekočem s problematiko na oddelku.
Starši lahko spremljajo in sodelujejo pri pouku, kar je zaželeno zlasti pri najmlajših učencih,
pod pogojem, da ne motijo ali ovirajo pedagoškega procesa. Mnenje staršev je zelo
pomembno pri usmerjanju posameznega učenca na nadaljnji študij. Nujna so tudi usklajevanja
pri nakupu instrumentov in notnega gradiva.

9 PRISPEVKI STARŠEV ZA ŠOLANJE OTROK V GLASBENI ŠOLI
V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja starši oziroma skrbniki
učencev glasbenih šol plačujejo šolske pristojbine. Letni prispevek za šolanje je prispevek za
kritje materialnih stroškov šolanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. Višino
prispevka ob soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport določi Svet šole,
starši pa ga poravnajo v desetih mesečnih obrokih ne glede na odsotnosti učencev. Šolnino je
možno poravnavati tudi preko trajnika.
Najemnina za šolske inštrumente se plačuje mesečno, skupaj s prispevkom staršev.

Prispevki
Instrumentalni pouk
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
Nauk o glasbi
Plesna pripravnica
Balet, 1. in 2. razred
Balet, 3. - 6. razred
Vpisnina (1x letno)
Zaposleni
Izposojnina instrumenta mesečno

Znesek v EUR
31,00
22,00
22,00
22,00
22,00
23,00
25,00
20,00
60,00
8,00
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10 PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
Šola učencem zagotavlja:
•

razvijanje njihovih sposobnosti;

•

zdravo, varno in vzpodbudno delovno okolje;

•

da jih bo ščitila pred vsemi oblikami nasilja;

•

pomoč, kadar je ta potrebna;

•

varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dolžnosti učencev:
•

Učenec ima pravico in dolžnost redno in pravočasno obiskovati pouk in druge oblike
organiziranega izobraževalnega dela.

•

Učenci imajo pravico pridobivati kakovostno in sodobno znanje.

•

Za posebej nadarjene učence in take, ki se pripravljajo na tekmovanje, se pouk prilagodi
ali se organizira dodatni pouk za seznanjanje z obsežnejšim in zahtevnejšim programom
oziroma za poglabljanje tekmovalnega programa.

•

Učenec je dolžan sodelovati na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim
programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi. Če učenec
nastopa na drugih javnih nastopih izven organizacije glasbene šole, je dolžan o tem
obvestiti glasbeno šolo in pridobiti njeno soglasje.

•

Učenec je dolžan upoštevati pravila šolskega in hišnega reda ter varovati in ohranjati
premoženje šole, lastnino učencev in delavcev šole.

•

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi
odloča učiteljski zbor.

•

Učenec, katerega starši oziroma skrbniki redno ne plačujejo šolnine, ne more obiskovati
pouka.

11 OBISKOVANJE POUKA IN OPRAVIČEVANJE IZOSTANKOV
Učenec mora prisostvovati organiziranemu izobraževalnemu delu v skladu z izobraževalnim
programom in letnim delovnim načrtom šole.
Učenčevo odsotnost od organiziranih oblik izobraževalnega dela morajo starši ustrezno
opravičiti, in sicer najkasneje v petih šolskih dneh po prihodu učenca v šolo s pisnim
opravičilom učitelju predmeta (pri individualnem pouku v glasbeno beležko). Če šola v tem
roku ne prejme opravičila, je učenčeva odsotnost neopravičena. Zaradi tekočega poteka dela
in čim boljše organizacije pouka pa priporočamo, da odsotnost svojih otrok, kadar je to
mogoče, starši oziroma skrbniki sporočajo vnaprej.
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Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši navedli vzrok izostanka, če izostanek šoli
napovedo vnaprej. Ta izostanek lahko traja največ pet šolskih dni, strnjeno ali po delih. Te
pravice učenec ne more izkoristiti zadnja dva tedna pred koncem pouka ali v času izpitnega
ocenjevanja znanja.
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12 ŠOLSKI RED

ŠOLSKI RED GLASBENE ŠOLE KAMNIK
1 Učenci k pouku prihajajo pravočasno, če pridejo prezgodaj, mirno počakajo na
hodniku.
2 Učenci se v šoli gibajo umirjeno, prepovedano je tekanje, spotikanje, prerivanje in
kričanje.
3 Vsi obiskovalci glasbene šole spoštljivo ravnajo s šolsko lastnino.
4 Učenci odgovorno ravnajo z izposojenimi šolskimi inštrumenti. V primeru poškodbe
glasbila krijejo stroške popravila sami oziroma njihovi starši.
5 O morebitnih nastopih izven glasbene šole morajo učenci vnaprej obvestiti šolo in
dobiti soglasje razrednika.
6 Objekt glasbene šole je pod video nadzorom. Videonadzor se lahko uporabi za
ugotavljanje morebitnih kaznivih dejanj in za vodenje disciplinskih postopkov.
7 Posnetki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo.
8 Uporaba vseh elektronskih naprav je učencem med poukom prepovedana. V kolikor
učitelj ugotovi kršitev, lahko učencu odvzame napravo in jo izroči ravnatelju.
9 Učitelj lahko učencu začasno odvzame tudi druge predmete ali snovi, ki ne sodijo v
šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih.
Učitelj, po svoji presoji, po pouku učencu vrne predmet in pa o dogodku obvesti starše
in vodstvo šole.
10 Učenci, zaposleni na šoli in ostali uporabniki so dolžni skrbeti za čisto okolje. To velja
za vse šolske prostore in zunanje šolske površine.
11 Zadrževanje na dovozu in na šolskem parkirišču zaradi varnosti ni dovoljeno. Otroci naj
starše čakajo pred stopniščem glavnega vhoda.
12 Prisotnost staršev pri individualnem pouku je dovoljena le v dogovoru z učiteljem.
13 Prisotnost staršev pri skupinskih predmetih ni dovoljena.
14 Snemanje in fotografiranje dogodkov, ki jih organizira GŠ Kamnik, brez dovoljenja
vodstva šole ni dovoljeno. Snemati in fotografirati je dovoljeno le svojega otroka.
Posnetkov ni dovoljeno objavljati.
15 Kršitev hišnega reda se bo obravnavala v skladu z veljavno zakonodajo in s hišnim
redom GŠ Kamnik.
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