p r i j av n i c a

za vpis v glasbeno šolo
M
(ime in priimek)

Ž
(spol - izberi)

rojen						

emšo

kraj						

država

prebivališče					

državljanstvo

občina						

telefon

se prijavljam k vpisu
V GLASBENO ŠOLO

Fran Korun Koželjski Velenje

V šolskem letu

2018 / 2019

.

se želim vpisati v program

predšolska glasbena vzgoja,
glasbena pripravnica,
plesna pripravnica,
ples,
baletni vrtec,
glasba - petje oz. instrument:

(kraj in datum)

(ustrezno označite oz. dopišite inštrument)

(podpis staršev oz. skrbnika oz. učenca)

Vpisnino v višini 34 eur nakažite na naš Trr Si56 0133 3603 0713 841 sklic Si 00 062018.
Izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačani vpisnini predložite ob vpisu v glasbeni šoli.

Natisni obrazec

Obrazec za vpis: Glasbena šola Fran Korun koželjski Velenje, 2018

Priloga k prijavnici
VPIS V GLASBENO ŠOLO
Prosimo vas, da izpolnite spodnje rubrike s podatki, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje vzgojno izobraževalnega procesa.
Podatke bomo obravnavali zaupno in jih v skladu z zakonodajo ne bomo posredovali tretjim osebam.

1. Podatki o otroku
Ime in priimek:		

EMŠO:

2. Podatki o starših oz. skrbniku
Ime in priimek:
Ulica in hišna št.:
Poštna številka in kraj:
Telefon:

Elektronski naslov:

3. Podatki o plačniku akontacije materialnih stroškov
Ime in priimek (ali naziv podjetja, društva…):
Ulica in hišna št.:
Poštna številka in kraj:
Telefon:

4. Uveljavljanje popusta za 2. in 3. otroka
(izpolnite v primeru, če je v GŠ Velenje vpisanih več otrok vaše družine)
1. otrok – ime in priimek:
2. otrok (50 % popust) – ime in priimek:
3. otrok (100 % popust) – ime in priimek:

5. Izjava staršev oz. skrbnika:
S svojim podpisom dovoljujem:
• sodelovanje mojega otroka na nastopih, gostovanjih in ostalih aktivnostih v organizaciji šole,
• prevoz mojega otroka na nastope, gostovanja in ostale aktivnosti v organizaciji šole,
• javno objavo rezultatov tekmovanj in ostalih dosežkov,
• fotografiranje in objavo fotografij na spletnih straneh in v publikacijah šole.

Kraj in datum:

Podpis staršev oz. skrbnika:

Obrazec za vpis: Glasbena šola Fran Korun koželjski Velenje, 2018

