SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
Kreativnost, zasebna glasbena šola Arsem, d.o.o.
I.– VPIS
Vpisati se je mogoče prek izpolnjenega vpisnega lista.
II.– VPISNINA
Vpisnina se poravna enkrat letno ob prvem izdanem računu. Vpisnina ni
vračljiva.
III. - PLAČILO ŠOLNINE
Vsak mesec na začetku meseca šola izda račun za pouk tekočega meseca. Šolnino
je potrebno poravnati do datuma plačila, ki je označen na računu.
IV. – IZOSTANEK PLAČILA
V primeru izostanka oziroma zamika plačila je potrebna pisna pojasnitev po
navadni ali elektronski pošti. Če šolnina ni poravnana tri mesece zaporedoma, je
učencu onemogočeno obiskovanje pouka, dokler obveznosti niso poravnane.
V. – POTEK POUKA
Pouk inštrumenta poteka v 30, 45 ali 60 minut dolgih učnih urah enkrat ali
dvakrat tedensko. Pouk drugih stranskih predmetov se izvaja po urniku, ki ga
določi šola na začetku šolskega leta. Pouk poteka od septembra do junija.
VI. – IZOSTANEK OD POUKA IN NADOMEŠČANJE
Če izostanek od pouka ni sporočen vsaj en delovni dan pred poukom,
nadomeščanje ni mogoče. Neupravičen in nenajavljen izostanek se zaračuna kot
polno opravljena učna ura. Odsotnost mora učenec vsaj en dan prej sporočiti v
tajništvo šole. Nadomešča se največ 5 izostankov v šolskem letu, razen v primeru
bolezni.
Če je mentor odsoten zaradi objektivnih razlogov, po dogovoru z njim in
glasbeno šolo za nadomeščanje najdemo nadomestni termin.
VII. -IZPIS
Če želi učenec pred iztekom šolskega leta prekiniti izobraževanje, je to možno
najhitreje po treh mesecih od začetka šolanja. Izpis je potrebno sporočiti vsaj
trideset dni pred želenim datumom prekinitve v pisni obliki na naslov:
Kreativnost d.o.o., Slovenska 19, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov
arsem@arsem.si.
VIII. - SPRIČEVALA
Kreativnost, zasebna glasbena šola Arsem, d.o.o. izda učencem, ki obiskujejo
program Glasba in uspešno opravijo izpite, javno veljavna spričevala. Učencem,
ki obiskujejo program Glasba za vsakogar, se izda spričevalo zasebne glasbene
šole, če opravijo interni izpit, ali potrdilo o obiskovanju glasbene šole, če izpita
ne želijo ali ne opravijo.
XI. - ZAMENJAVA UČITELJA

Kreativnost d.o.o. si pridržuje pravico, da zamenja učitelja brez predhodnega
obvestila s ciljem zagotavljanja kakovostnega izvajanja pouka. O zamenjavi
obvesti učence oziroma njihove starše hkrati z razlogi za menjavo.
XII. - ŠOLSKI KOLEDAR
Pouk poteka po šolskem koledarju, ki je na začetku šolskega leta objavljen na
spletni strani www.arsem.si. Pouk se ne izvaja v času šolskih počitnic, praznikov
in dela prostih dni. Kljub temu mesečna šolnina za posamezne mesece ostaja
nespremenjena.
XIII. - POŠILJANJE OBVESTIL
Z vpisom v glasbeno šolo dovoljujete, da vam občasno na e-poštni naslov
posredujemo vabila na šolskem nastope, vas obveščamo o novostih v glasbeni
šoli ter vam posredujemo druge pomembne informacije.
XIV. – AVDIO IN VIDEO SNEMANJE
Z vpisom učenci in njihovi starši oz. skrbniki dovoljujejo šoli, da snema pouk in
nastope učencev v avdio ali video formatu za interno uporabo in v študijske
namene.
XV. - VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Upravitelj spletnega mesta www.arsem.si osebne podatke varuje v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
XVI. - SEZNANJANJE S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA
Z vpisom v glasbeno šolo potrjujete, da ste seznanjeni z določili splošnih pogojev
poslovanja Kreativnosti, zasebne glasbene šole Arsem, d.o.o., ki so objavljeni na
spletni strani www.arsem.si.
Ti splošni pogoji začnejo veljati s 1. 5. 2016 in veljajo do sprejetja novih.

