PUBLIKACIJA

za šolsko leto 2008/2009

Publikacija Glasbene šole Kočevje

I. PODATKI O ŠOLI
Ime in sedež šole:

Podatki o ustanovitelju:

Glasbena šola Kočevje
Reška cesta 16
1330 Kočevje

Ustanovitelj Glasbene šole
Kočevje je Občina Kočevje.

tel. 01/8951-779
faks. 01/8931-028

Šolski okoliš:
Občina Kočevje

e-pošta: info@gs-kocevje.si
www.gs-kocevje.si

ORGANI UPRAVLJANJA:
SVET ŠOLE

SVET STARŠEV

predstavniki kolektiva:
Bojan Oražem, namestnik
predsednika,
Josip Hotko,
Mojca Gjerek

Julijana Petan,
Staša Kocjančič,
Janja Novak,
Sabina Bajc Piškur,
Marko Rovan,
Marijana Malnar,
Boštjan Mihelič,
Aljoša Beljan,
Tatjana Marič,
Natalija Videnšek,
Gorazd Šoštarko,
Matjaž Hribar,
Betka Besal Rojc

predstavniki staršev:
Marko Rovan, predsednik,
Betka Besal Rojc,
Boštjan Mihelič
predstavniki ustanovitelja
Andreja Repar,
Matija Jerbič,
Darja Delač Felda
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STROKOVNI ORGANI

RAVNATELJ

Učiteljski zbor
Strokovni aktivi

v. d. ravnatelja Jože Rajk

STROKOVNI AKTIVI

Vodje aktivov

Strokovni aktiv pianistov

Natalia Bogdanova

Strokovni aktiv pihal

Domen Hafner

Strokovni aktiv trobila in tolkala

Halid Tubeishat

Strokovni aktiv godal

Andrej Huterer

Strokovni aktiv kitare

Amel Ramić

Strokovni aktiv harmonike

Josip Hotko

Strokovni aktiv predšolske glasbene vzgoje in nauka o glasbi

Bojan Oražem

Strokovni aktiv petja

Naja Zapušek

Strokovni aktiv baleta

Špela Repar
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II. PREDSTAVITEV PROGRAMA
ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009
Predmet
Individualni pouk
Glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja
Plesna pripravnica in balet

Vsi učenci
212
15
27

INDIVIDUALNI POUK
Klavir
Harmonika
Violina
Violončelo
Kitara
Kljunasta flavta
Flavta
Klarinet
Saksofon
Petje
Trobenta
Tolkala
Diatonična harmonika
Kontrabas

Število učencev
47
17
25
7
18
26
16
4
8
13
4
9
18
1

SKUPINSKI POUK
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
Nauk o glasbi
Balet
Plesna pripravnica
Godalni orkester
Pihalni orkester
Diatonična harmonika
Trio flavt
Komorna skupina tolkal
Pevska komorna skupina

Število učencev
8
17
201
17
9
26
20
5
3
3
2
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Ura individualnega pouka traja
20 ali 30 minut, na višji stopnji
glasbene šole lahko tudi 45 minut
praviloma 2 krat tedensko. Ura
Predšolske glasbene vzgoje traja
45 minut, Glasbene pripravnice
60 minut, ura Nauka o glasbi traja
60 ali 90 minut.

Na šoli delujeta 2 orkestra in 4
komorne skupine. Vaje šolskih
orkestrov se izvajajo 1- 2 krat
tedensko v učilnici Godba in v
učilnici št. 15. Vaja komorne igre
poteka 1x tedensko 45 minut.

Šola izvaja tudi ljubiteljski program za sledeče inštrumente: klavir,
violina, diatonična harmonika, tolkala, kitara, petje, kljunasta flavta,
flavta in skupinski pouk kitare. V ljubiteljski program je v šolskem letu
2008/2009 vpisanih 34 učencev.
Pouk ljubiteljskega programa se izvaja 1-krat tedensko po 30 ali 45
minut. Skupinski pouk kitare traja za skupine od 4 do 6 učencev 60
minut, za skupine od 7 do 10 učencev pa 90 minut tedensko. Učenci
ne obiskujejo nauka o glasbi. Letni izpit lahko opravljajo kot občani.

Jesensko vzdušje v šoli so pripravili zaposleni

foto: J. Rajk
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA TER
NAPREDOVANJE UČENCEV
Učenci, ki so vpisani v glasbeno
oziroma plesno pripravnico, lahko
v naslednjem šolskem letu
nadaljujejo izobraževanje v
glasbenem oziroma plesnem
programu, če uspešno opravijo
sprejemni preizkus in izpolnjujejo
druge pogoje, ki so določeni v
izobraževalnem programu in učnih
načrtih.

Učenec, ki je ob koncu pouka v
šolskem letu negativno ocenjen iz
nauka o glasbi oziroma solfeggia,
do konca šolskega leta opravlja
popravni izpit.

Sprejemni preizkus učenec
opravlja pred komisijo, ki ima
predsednika in dva člana. Komisijo imenuje ravnatelj izmed
učiteljev glasbene šole.

Popravni izpit učenec lahko
opravlja le enkrat v posameznem
šolskem letu oziroma le enkrat v
istem obdobju ali isti stopnji.

Učenci predšolske glasbene
vzgoje napredujejo v glasbeno
pripravnico ne glede na doseženo
oceno.

Če učenec popravnega izpita ne
opravi, ponavlja razred nauka o
glasbi oziroma solfeggia.

Učenec, ki je uspešno opravil izpit
ob koncu nižje stopnje glasbene
šole, se lahko vpiše na višjo
stopnjo glasbene šole, če je
mnenje izpitne komisije in
učiteljskega zbora o njegovi
nadarjenosti pozitivno.

Učenec lahko ponavlja razred
nauka o glasbi oziroma solfeggia
le enkrat v posamezni stopnji
izobraževanja v glasbeni šoli.
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Znanje učencev se v glasbenih
šolah preverja pri pouku, nastopih
in letnih izpitih.
Pri ocenjevanju učitelji ugotavljajo
in upoštevajo stopnjo in kakovost
učenčevega znanja, napredovanja,
delovne navade in prizadevnost,
njegove subjektivne in objektivne
pogoje za glasbeno šolanje.
Učitelj spremlja učenčevo delo
skozi vse leto in pri tem upošteva
zlasti obseg in kakovost predelane
snovi, učenčev muzikalni in
tehnični razvoj, marljivost in
uspešnost pri nastopanju.
Pri pouku Nauka o glasbi se
uporabljajo različne oblike
preverjanja znanja (ustno, pisno).
Pri komornih vajah in orkestru se
pri ocenjevanju upošteva zlasti
prizadevnost in prisotnost pri
pouku.

Na predšolski stopnji se znanje
učencev ne ocenjuje.
Učence med šolskim letom
ocenjuje učitelj, na letnih izpitih pa
izpitna komisija.
Letne izpite opravljajo učenci
praviloma ob koncu šolskega
leta, lahko pa tudi v zimskem oz.
jesenskem izpitnem roku.
Učenci klavirja, harmonike, violine,
violončela, kitare in kljunaste
flavte opravljajo izpit šele ob
koncu pouka od 2. razreda naprej,
ob zaključku 1. razreda pa svoje
znanje pokažejo na zaključnem
nastopu.
Učenci drugih inštrumentov
(flavta, klarinet, saksofon, trobenta
in rog) opravljajo letni izpit že po 1.
razredu glasbenega izobraževanja.

Popravne izpite učenci opravljajo od 23. do 27. junija ali od 25. do 29.
avgusta. V teh rokih lahko opravljajo izpite tudi učenci, ki niso vpisani v
glasbene šole.
Izjemoma lahko ravnatelj določi dodatne izpitne roke.
Pri inštrumentu učenec ne opravlja popravnega izpita.
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Če učenčevega znanja ob koncu
šolskega leta zaradi daljše
opravičene odsotnosti, bolezni,
preselitve ali zaradi drugih
opravičljivih razlogov ni mogoče
oceniti in njegovo znanje ne
zadošča glede na predpisani učni
načrt, lahko učenec v drugem
obdobju nižje stopnje glasbene
šole oziroma na nižji stopnji, če se
ta ne deli na obdobja, ter učenec
na višji stopnji glasbene šole
izobraževanje podaljša za eno leto.

V tem primeru je učenec ob
koncu pouka neocenjen iz enega
ali več predmetov.
Za eno leto se lahko izobraževanje
na nižji stopnji glasbene šole
podaljša tudi, če je učenec pri
instrumentu, petju ali plesu ob
koncu šolskega leta ocenjen z
oceno nezadostno.

Učenec lahko v teh primerih opravlja izpit v roku, ki mu ga določi ravnatelj.

Vrtec na obisku, maj 2008 – saksofon, učitelj Domen Hafner

foto: J. Rajk
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ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2008/2009
1. september - ponedeljek Z A Č E T E K  P O U K A
10. do 12. september
LETNI IZPITI – jesenski rok
27. oktober do 01. november Jesenske počitnice – dan reformacije in dan
spomina na mrtve
25. december do 02. januar
21. do 25. januar
30. januar

Novoletne počitnice – božič in novo leto
LETNI IZPITI – zimski rok
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
(polletja)

08. februar – nedelja
13. in 14. februar
16. do 20. februar

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
Informativni dan za vpis v srednje šole
Zimske počitnice – izven območja Ljubljane,
Maribora in Ptuja

23. do 27. februar

Zimske počitnice – za območja Ljubljane, Maribora in Ptuja

13. april
27. april do 02. maj

Velikonočni ponedeljek
Dan upora proti okupatorju, prvomajske počitnice
in praznik dela

04. do 08. maj
15. do 20. maj

OBJAVA RAZPISA ZA VPIS v šol. l. 2008/09
LETNI IZPITI – majski rok za učence zaključnih
razredov

20. do 30. maj
01. do 10. junij
11. do 20. junij
20. do 24. junij
24. junij –  sreda

SPREJEMNI PREIZKUS ZA VPIS – redni rok
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED
LETNI IZPITI – junijski rok
VPIS UČENCEV V 2. IN VIŠJE RAZREDE
ZAKLJUČEK POUKA – RAZDELITEV
SPRIČEVAL

22. do 30. junij
20. do 25. avgust

POPRAVNI IZPITI
SPREJEMNI PREIZKUS – naknadni rok za
prosta mesta

20. do 29. avgust
20. do 31. avgust
26. do 31. avgust

POPRAVNI IZPITI – avgustovski rok
LETNI IZPITI – avgustovski rok
VPIS UČENCEV – naknadni rok za prosta mesta
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ZAPOSLENI
V Glasbeni šoli Kočevje v šolskem letu 2008/2009 poučujejo
naslednji učitelji:
IME IN PRIIMEK UČITELJA
Natalia Bogdanova
Gorazd Herman
Izabela Vlašić
Erik Šuler
Tanja Polajžer*
Nada Krajnčan Šušteršič
Bojan Oražem
Mateja Junc*
Andrej Huterer
Ivo Vlašić
Valerij Bogdanov
Domen Hafner
Naja Zapušek
Diego Barrios Ross
Josip Hotko
Slavica Marinković
Špela Repar
Vladimira Klun Žerjav
Amel Ramić
Halid Tubeishat
Mate Brodar
Ivo Rimc
Jože Rajk

INŠTRUMENT, KI GA POUČUJE
klavir
klavir
klavir
klavir
kljunasta flavta, prečna flavta
kljunasta flavta, prečna flavta
harmonika, nauk o glasbi, glasbena pripravnica,
predšolska glasbena vzgoja
nauk o glasbi
violina, godalni orkester
violina
kontrabas
kljunasta flavta, saksofon
petje
petje
diatonična in klavirska harmonika
harmonika
balet, plesna pripravnica
kitara
kitara
trobenta, kljunasta flavta, pihalni orkester
klarinet, kljunasta flavta
tolkala
nauk o glasbi, godalni orkester

*učiteljici sta že dalj časa bolniško odsotni, zato ju nadomeščajo drugi učitelji
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ADMINISTRATIVNO TEHNIČNO OSEBJE
Lidija Mavrin
računovodkinja in poslovna sekretarka
Mojca Gjerek
čistilka
Anja Kenda
čistilka
Rajko Žagar
hišnik

Računovodstvo vodi računovodski servis Prom d.o.o.

ŠOLSKA KNJIŽNICA IN IZPOSOJA GLASBIL
Šola ima knjižnico. Strokovno literaturo uporabljajo učitelji. Šola nudi
možnost izposoje glasbil (violina, violončelo, trobenta, rog, harmonika,
saksofon). Učenci plačujejo obrabnino za izposojo inštrumenta.

SPLETNA STRAN
Od maja 2008 ima Glasbena šola Kočevje spletno stran
gs-kocevje.si, na kateri je prikazano delovanje šole ter vse informacije
javnega značaja. Učitelji imajo v zbornici svoj računalnik z dostopom do
interneta, računalnik pa je tudi v učilnici za skupinski pouk.
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III. NASTOPI UČENCEV
NASTOPI V ORGANIZACIJI GLASBENE ŠOLE KOČEVJE
V šolskem letu 2008/2009 načrtujemo naslednje javne nastope:
DATUM
2. 10. 2008

NASTOP
KONCERT GŠ KOČEVJE V OŠ
ŠMARTNO PRI LJUBLJANI (četrtek)

ORGANIZACIJA
Erik Šuler

15. 12. 2008

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT,
Šeškov dom (ponedeljek)

Josip Hotko, Bojan
Oražem

december
2008

PEVSKI VEČER

Diego Barrios Ross

3. 2. 2009

KONCERT SIMFONIČNEGA ORKESTRA SGBŠ LJUBLJANA

Jože Rajk

5. 2. 2009

NASTOP OB KULTURNEM PRAZNIKU, dvorana GŠ Kočevje (četrtek)
NASTOP V PUSTNIH MASKAH
(četrtek)
NASTOP OB MATERINSKEM DNEVU (sreda)
DAN ODPRTIH VRAT GŠ KOČEVJE,
dvorana GŠ Kočevje (sreda)
KONCERT TEKMOVALCEV (sreda)

Mateja Junc / Naja
Zapušek
Ivo Rimc

19. 2. 2009
25. 3. 2009
20. 5. 2009
20. 5. 2009
29. 5. 2009
junij 2009
23. 6. 2009

Natalia Bogdanova
učiteljski zbor

Nada Krajnčan Šušteršič
ABSOLVENTSKI VEČER, dvorana GŠ Vladimira Klun Žerjav
Kočevje (petek)
PEVSKI VEČER
Naja Zapušek
ZAKLJUČNI KONCERT GŠ KOČVJE, Andrej Huterer, Halid
Šeškov dom (torek)
Tubeishat
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Interni nastopi:
DATUM
14. oktober 2008
(torek)

NASTOP
interni nastop

ORGANIZACIJA
Gorazd Herman

oktober in november
2008

1. razredni nastop

vsi učitelji

11. december 2008
(četrtek)

interni nastop

Domen Hafner

14. januar 2009
(sreda)

interni nastop - komorne skupine Gorazd Herman

3. februar 2009 (torek)
17. marec 2009 (torek)
18. marec 2009
(sreda)
6. april 2009 (ponedeljek)
april in polovica maja
2009
3. junij 2009 (četrtek)
junij 2009
14. oktober 2008
(torek)

nastop tekmovalcev
nastop 1. razredov
nastop 1. razredov

Amel Ramić
Erik Šuler
Izabela Vlašić

interni nastop

Josip Hotko

2. razredni nastop

vsi učitelji

interni nastop
zaključni nastop baleta
interni nastop

Mate Brodar
Špela Repar
Gorazd Herman

Drugi nastopi:
Učenci in učitelji Glasbene šole Kočevje že vrsto let sodelujemo v
kulturnem življenju kraja in občine. Tudi letošnje šolsko leto bomo
popestrili otvoritve razstav, srečanja, obeležili praznovanja in izvedli
nastope za različna kulturna društva, ustanove in podjetja. Na željo
staršev, opredeljeno pa je tudi v Letnem delovnem načrtu, morajo
učitelji za vsak nastop, ki ni predviden z Letnem delovnim načrtom,
pridobiti ustno soglasje staršev nastopajočih učencev in to zabeležiti v
dnevnik.
12

Publikacija Glasbene šole Kočevje

Tim Jurkovič, kitara

Karmen Vlašič, kljunasta flavta

Naše baletne plesalke

foto ˝S˝Kočevje
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Učenci glasbene pripravnice in razširjen harmonikarski orkester, mentor Bojan Oražem

foto ˝S˝Kočevje

TEKMOVANJA UČENCEV
NAČRT ZA UDELEŽBO UČENCEV IN UČITELJEV GLASBENE
ŠOLE KOČEVJE NA TEKMOVANJIH
Tekmovalci se bodo pred tekmovanjem predstavili na produkcijah,
organizirali bomo tudi posebne nastope tekmovalcev, sestanke s starši,
povezali se bomo s pedagogi na drugih šolah.
Tekmovanje TEMSIG je razpisano za naslednje tekmovalne discipline:
VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, KITARA,
HARFA, ORGLE, KOMORNE SKUPINE S PIHALI.
Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
regijska tekmovanja v raznih krajih Slovenije
13. do 19. februar 2009
državno tekmovanje v raznih krajih Slovenije
16. do 22. marec 2009
14
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koncerta prvonagrajencev 24. 3. 2009 (v Ljubljani) in 25. 3.
2009 (v Mariboru)
Regijska tekmovanja potekajo v vseh disciplinah 1. (a, b, c) kategoriji.
V kategorijah 2. (a, b). in 3. (a, b) poteka tekmovanje samo na državni
ravni.
Naši učenci in učitelji se bodo predvidoma udeležili še dveh
mednarodnih tekmovanj v Begunjah na Gorenjskem in v Murski Soboti.
Tekmovalci morajo biti popolnoma pripravljeni (obvladati celotno
tekmovalo snov) do dneva prijave na tekmovanje. Soglasje za
sodelovanje otrok na tekmovanju podpišejo starši.
O vseh drugih tekmovanjih in udeležbi na njih odloča ravnatelj.

Nastop tekmovalcev 2007/2008

foto: B. Oražem
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IV. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Učenci Glasbene šole Kočevje že vrsto let sodelujejo v kulturnem
življenju kraja in občine. Vrata naše šole so odprta za vse kulturne
dejavnosti.
• Glasbene urice za osnovne šole in vrtce
• Prireditve v osnovnih šolah
• Prireditve v srednjih šolah
• Prireditve s kulturnimi društvi; s Pihalnim orkestrom Kočevje
bomo pripravili predstavitve trobilnih in pihalnih instrumentov, da
bi povečali vpis otrok, ki bodo kasneje igrali v orkestru.
• Sodelovali bomo s pevskimi zbori.
• V šoli bomo organizirali koncerte glasbenih umetnikov iz Slovenije
in tujine, v dvorani pa se bodo predstavili tudi kočevski umetniki
drugih umetniških zvrsti.
• Prireditve ob otvoritvah razstav, srečanjih, praznikih.
• Prireditve za ustanove in podjetja. V ta namen se bo šola povezala
z referentko za kulturo na Občini Kočevje in vodjo izpostave
Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti.

SGBŠ – gostovanje sinfoničnega orkestra
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PROGRAM SODELOVANJA S STARŠI
Sodelovanje s starši je v glasbenem šolstvu zaradi specifik dela
izrednega pomena in tudi nujen pogoj. Zato velja na glasbeni šoli
uspešno komunikacijo med starši, učiteljem in otrokom vzeti kot prvo
pravilo. Zaradi narave dela in individualnega pouka glasbena šola pri
sodelovanju s starši upošteva naslednje principe:
• starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in do
poglobljenega razgovora o otroku z učitelji (roditeljski sestanki in
govorilne ure);
• starši imajo pravico, da v dogovoru z učitelji prisostvujejo
individualnemu pouku svojih otrok;
• starši spremljajo razvoj in napredovanje svojega otroka in drugih
učencev glasbene šole na internih in javnih nastopih ter drugih
oblikah javne predstavitve dela;
• starši imajo pravico, da preko Sveta staršev in Sveta šole vplivajo
na šolo.
Obvestilo o odsotnosti in nadomeščanju učitelja bo objavljeno na oglasni
deski pred vhodom v šolo in na vratih učilnice.

SGBŠ – gostovanje sinfoničnega orkestra
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DENARNI PRISPEVKI
Vpisnina (enkratni znesek): 14,61 EUR se plača ob vsakem začetku
novega šolskega leta, prav tako morajo učenci ob vpisu v novo šolsko leto
ponovno izpolniti in pravočasno oddati vpisni list. Šolnina za šolsko leto
2008/2009 je plačljiva v desetih enakih mesečnih obrokih (ne glede na
odsotnost učenca) in za posamezne izobraževalne programe letno znaša:
inštrument

200,00 EUR /leto

samo nauk o glasbi

100,00 EUR /leto

balet

230,00 EUR /leto

izposoja inštrumenta

10,00 EUR /mesec

predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica

150,00 EUR /leto

komorna igra (za učence, ki ne obiskujejo inštrumenta)

7,00 EUR /mesec

ljubiteljski program 30 min. za učence stare do 18 let

270,00 EUR /leto

ljubiteljski program 30 min. za učence starejše od 18 let

300,00 EUR /leto

ljubiteljski program za skupine - inštrumenti

20,00 EUR /mesec

ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence starejše od 18 let

44,00 EUR /mesec

ljubiteljski program 45 min. tedensko za učence mlajše od 18 let

40,50 EUR /mesec

ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence starejše od 18 let

57,00 EUR /mesec

ljubiteljski program 60 min. tedensko za učence mlajše od 18 let

54,00 EUR /mesec

Rok plačila mesečnih prispevkov je 20. v mesecu za tekoči mesec.

V.  VPIS V ŠOLO IN IZPITNI ROKI
Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena
šola objavi razpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto.
V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente
oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk, predvideno število
učencev in druge pogoje za vpis.
Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi
zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter
učenju orkestrskih inštrumentov in petja.
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Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.
Vpis v glasbene šole se opravi na podlagi glasbenih sposobnosti.
Preizkus glasbenih sposobnosti opravljajo učenci pred vpisom. Vsebino
glasbenih sposobnosti in druge podrobnosti določa izobraževalni
program.
Komisijo za preizkus glasbenih sposobnosti in njene naloge določi
ravnatelj šole. Razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke
za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in
razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu določi minister s šolskim
koledarjem.
VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2009/2010
Razpis za vpis
Sprejemni preizkus
Vpis v 1. razred
Vpis v 2. in ostale razrede

DATUM
4.–8. 5. 2009
20.–30. 5. 2009
1.–10. 6. 2009
20.–24. 6. 2009

Greta Gašparac, flavta

Mihaela Petan, klarinet

foto: B. Oražem
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Špela Jalovec Novak, trobenta

Mia Novak, violina

foto: J. Rajk

VI.  PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV
ŠOLA UČENCEM ZAGOTAVLJA:
• Obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega
dela.
• Razvijanje njihovih sposobnosti.
• Pridobivanje sodobnega in kakovostnega znanja.
• Upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti.
• Prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na
državno oz. mednarodno tekmovanje v znanju.
• Dodatni pouk za zelo nadarjene učence, ki se želijo seznaniti z
obsežnim in zahtevnih programom.
• Pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja.
• Pomoč, kadar jo potrebujejo.
• Varovanje osebnih podatkov v skladu z obstoječo veljavno
zakonodajo.
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DOLŽNOSTI UČENCA SO:
• Učenec mora redno in pravočasno obiskovati pouk, vaje in nastope.
• Učenec mora upoštevati šolski red.
• Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu
z izobraževalnim programom.
• Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem
vnaprej obvestiti šolo.
• Med šolskim letom izpis praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se
učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, pri čemer je treba
poravnati prispevek za tekoči mesec. O izpisu odloča ravnatelj šole.
• Za učence, ki so razporejeni v orkestre in stalne komorne skupine, je
prisotnost na vajah le-teh obvezna.
• Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti (reden pouk, nastopanje,
plačevanje prispevkov) je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi
učenca odloča učiteljski zbor.
Na glasbena tekmovanja lahko glasbena šola prijavi učenca le v soglasju
s starši. Učenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi in drugim delom,
glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV
Šola poskrbi za varnost učencev z zagotavljanjem prostorov, kjer se izvaja
pouk, učil, opreme in naprav, v lasti glasbene šole, da so v skladu z veljavnimi
normativi in standardi.
Varnost in nemoteno delo našim učencem zagotavljamo tudi z oblikovanjem
oddelkov in skupin v skladu z veljavnimi normativi in standardi glasbene šole.
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HIŠNI RED
1. Redno in pravočasno prihajajte k pouku in drugim dejavnostim.
2. V šolske copate se preobujete v garderobi v pritličju. Čevlje odložite
na police garderobne omarice. Jakne, plašče ali jopice odložite
na obešalnike pred učilnico v kateri imate pouk. Učenci baleta se
preoblečejo v baletni garderobi v II. nadstropju.
3. Med poukom lahko učenci zapustijo učilnico le z dovoljenjem učitelja.
Zadrževanje po hodnikih in motenje pedagoškega dela v času pouka
ni dovoljeno.
4. Za red in varnost v času pouka in dejavnosti odgovarjajo učitelji.
5. Dolžnost učencev je, da skrbijo za svoje zdravje in varnost, zato naj
se pred poukom ne podijo, spotikajo in prerivajo. V šoli in na šolskih
površinah je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drugih drog.
6. V šolo je strogo prepovedano prinašanje nevarnih predmetov in
pirotehničnih sredstev.
7. Učenci naj ne nosijo v šolo dragocenosti in večjih vsot denarja. V
primeru kraje šola ne prevzema odgovornosti. Namerno povzročeno
škodo v šoli in na šolskih površinah poravnava povzročitelj oziroma
njegovi starši. Najdene predmete oddajo učenci v tajništvo, kjer bodo
dobili tudi najdene predmete, pozabljena oblačila in obutev.
8. Vsak učenec zapusti po končanem pouku svoj delovni prostor urejen
in čist. Za celotno urejenost učilnice odgovarja učitelj, ki po končanem
pouku zaklene učilnico.
9. Obveščanje učencev poteka preko oglasnih desk zunaj, v 1. in
2. nadstropju in preko učiteljev. Nujne telefonske klice opravite v
tajništvu šole.
10. Hišni red se pritrdi na vidno mesto v Glasbeni šoli Kočevje.

ŽELIMO VAM, DA BI SE V ŠOLI DOBRO POČUTILI.
K TEMU BOSTE VELIKO PRISPEVALI TUDI SAMI S SVOJIM
PRIMERNIM VEDENJEM IN UPOŠTEVANJEM HIŠNEGA REDA.
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Pihalni orkester Glasbene šole Kočevje, dirigent Franci Šavc, šolsko leto 2007/2008

Godalni orkester Glasbene šole Kočevje, dirigent Andrej Huterer, šolsko leto 2007/2008
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Tadej Šepec, saksofon

Nataša Zamida, tolkala

Marij Jarm, klavir

Orkester diatoničnih harmonik, mentor Josip Hotko

GLASBENA ŠOLA KOČEVJE
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO
LETO 2008/2009
Knjižico pripravil in uredil:
Jože Rajk
Izdajatelj:
Glasbena šola Kočevje
Oblikovanje in tisk:
Kočevski Tisk Kočevje d.d.
Naklada: 300 izvodov
November 2008
Kvartet harmonik, mentor B. Oražem
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