PRAVILNIK GODBENIŠKE ŠOLE
2.izdaja

DIDAKTIČNA DEJAVNOST
1.

Odbor Godbeniške šole sestavljajo člani Odbora Brkinske godbe 2000, ravnatelj in
profesor instrumenta.

2.

Odbor Brkinske godbe 2000 skrbi za organizacijo šole in imenuje ravnatelja. Ravnatelj
- v sodelovanju s profesorji - sestavi urnik in izpitne programe ter skrbi, da so programi
pravilno izpeljani.

3.

V Godbeniško šolo se lahko vpišejo mladi do osemnajstega leta starosti. Godbeniki
imajo možnost, da se dopolnjujejo v Glasbeni šoli.

4.

Vpisovanje v Godbeniško šolo poteka pred začetkom šolskega leta. Potrditev vpisa za
novo šolsko leto mora biti opravljeno najkasneje do 30. junija.

5.

Šolsko leto traja od 1. septembra do 15. junija.

6.

Tečaji so porazdeljeni kot sledi:
- PRIPRAVNICA:

skupinski pouk za najmljajše 30 minut dvakrat
tedensko;

- INDIVIDUALNI POUK:

instrument 30 minut dvakrat tedensko;
učenci, ki so že člani Brkinske godbe 2000, imajo
lekcije 60 minut enkrat tedensko;

- GLASBENA TEORIJA:

skupinski pouk 60 minut enkrat tedensko oziroma 30
minut dvakrat tedensko;

- MLADINSKI PIH. ORKESTER: skupinski pouk 60 minut enkrat tedensko.
7.

V šolskem letu je predviden najmanj en javni nastop.

8.

Zaključni izpiti potekajo ob koncu šolskega leta. Za opravljeni izpit dobi učenec potrdilo
o opravljenem izpitu.

9.

O glasbeni zrelosti učenca za vstop v Mladinski pihalni orkester oz. v Brkinsko godbo
2000 odloča Odbor Godbeniške šole na podlagi profesorjevega mnenja.
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10.

Godbeniška šola upošteva vse praznike, ki so predvideni na šolah.

11.

Plačevanje šolnine:
a) za individualni pouk znaša 500 € in se vsako leto spreminja po sklepu Upravnega
odbora Brkinske godbe 2000. Poravna se v petih obrokih:
1. obrok:
ob vpisu;
2. obrok:
do 30. novembra;
3. obrok:
do 31. januarja;
4. obrok:
do 31. marca;
5.obrok
do 31.maja
V kolikor učenec izpolni pogoje za nadaljevanje, se mu na koncu šolskega leta
vrne 200€.
b) za tečaj pripravnice znaša 50 % šolnine za individualni pouk in se poravna v dveh
obrokih:
1. obrok:
ob vpisu;
2. obrok:
do 31. januarja.

12.

Drugi učenec iz iste družine ima 20 % popusta.

DOLŽNOSTI UČENCEV
1.

Učenec Godbeniške šole postane član društva Brkinska godba 2000 in poravna letno
članarino; s tem pridobi vse pravice člana.

2.

Vsak učenec se vpiše v Godbeniško šolo z namenom, da pristopi v pihalni orkester.

3.

Učenec mora redno obiskovati individualne lekcije, lekcije glasbene teorije ter vaje
mlad. pihalnega orkestra in Brkinske godbe 2000, če je vanj sprejet.

4.

Učenec mora biti prisoten najmanj pet minut pred začetkom lekcije, da se pravočasno
in primerno pripravi in točno prične s poukom.

5.

Vsako odsotnost mora učenec pravočasno sporočiti profesorju.

6.

Učenec lahko prosi šolo na posodo instrument za prvo šolsko leto v okviru možnosti
godbeniške šole. Kasneje si mora lastni instrument kupiti sam. Najemnino za
izposojeni instrument mora poravnati ob prevzemu. Za vsako poškodbo ali okvaro na
izposojenem instrumentu, nastalo po lastni krivdi, odgovarja učenec. Vsako napako
učenec prijavi profesorju in se dogovori za popravilo. Pred vrnitvijo instrumenta mora
učenec poskrbeti za morebitna popravila. Vsi morebitni stroški so v njegovo breme. Ob
vrnitvi pregledajo instrument starešina, starši in gospodarska komisija.

7.

Učenec mora pred začetkom šolskega leta kupiti učbenike in učno gradivo, ki je
predvideno v učnem programu.

8.

Ob začetku šolskega leta prejme učenec kontrolno knjižico, v katero sam vpiše
osebne podatke in dodeljene urnike. Starši potrdijo svojo vednost o opravljeni
učenčevi domači nalogi vsakič s svojim podpisom. Učenec mora prinesti kontrolno
knjižico na vsako lekcijo. Če učenec izgubi knjižico, dobi novo proti plačilu.

9.

Učenec mora obvezno sodelovati na nastopih in opravljati zaključni izpit, če je k njemu
prijavljen.

10.

Učenec, ki igra v mladinskem pihalnem orkestru ali v Brkinski godbi 2000, mora redno
hoditi na skupinske vaje.
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11.

Učenec lahko zapusti Godbeniško šolo in ostane samo v pihalnem orkestru, ko
zaključi nižjo Godbeniško šolo instrumenta, ki obsega štiri letnike po programu
Glasbene šole.

12.

Odbor Godbeniške šole si pridrži pravico, da učencu, ki ne bo spoštoval Pravilnika, ne
omogoči opravljanje izpita in mu ne prizna opravljenega leta.

DOLŽNOSTI UČITELJEV
1.

Učitelj mora upoštevati učni program Godbeniške šole ter izbrati primerno učno
metodo, tako da učenec doseže v najkrajšem času najboljše rezultate. V učencu mora
vzbujati veselje in ljubezen do glasbe in lastnega instrumenta.

2.

Učitelj je imenovan pred začetkom šolskega leta; njegov mandat zapade ob koncu
istega šolskega leta.

3.

Učitelj mora potrditi svojo razpoložljivost za naslednje šolsko leto najkasneje do 20.
junija.

4.

Morebitno odsotnost med šolskim letom (ne zaradi bolezni) mora učitelj sporočiti
odgovornemu za šolo vsaj 15 dni prej in poskrbeti za namestnika.

5.

Učitelj se mora strogo držati urnikov.

6.

Učitelj mora 15 dni pred vsakim nastopom predložiti odgovornemu za šolo prijavnice in
programe nastopajočih učencev. Prijavnice, ki jih bodo učitelji predložili po določenem
terminu, ne bodo sprejete.

7.

Učitelj mora obvezno uporabljati kontrolne knjižice, kjer mora vsakič vpisati domačo
nalogo in morebitna sporočila staršem.

8.

Učitelj mora posvetiti del individualnega pouka študiju skladb Mladinskega pihalnega
orkestra oz. Brkinske godbe 2000 (v višjih razredih).

9.

Učitelj mora predložiti pisno poročilo o opravljenem delu in o napredku vsakega
učenca ob 1. konferenci (konec januarja) in ob 2. konferenci (konec maja).

10.

Odbor Godbeniške šole si pridržuje pravico, da tudi med šolskim letom odslovi učitelja,
ki ne spoštuje Pravilnika ali zaradi večkratnih utemeljenih pritožb s strani staršev.
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UČNI PROGRAM
PRIPRAVNICA
1.

Pripravnica je namenjena otrokom do 8. leta starosti dalje. Prijavljenih mora biti
najmanj 8 učencev. Pouk je 60 minut enkrat tedensko.

2.

Učitelj pripravnice lahko uporablja didaktični material iz svetovne literature in sestavi
ustrezni program, ki ga predloži ravnatelju. Program se izvaja v obsegu programa
Ministrstva za šolstvo za nižje glasbene šole

3.

Ob zaključku opravi učenec kontrolni izpit.

INDIVIDUALNI POUK
1.

Pouk poteka 30 minut dvakrat tedensko; izvaja se po programu Ministrstva za šolstvo
za nižje glasbene šole

2.

Učence se vzpodbuja k opravljanju izpitov na Glasbeni šoli. Izpit plača vsak
posameznik.

3.

Pogoj za napredovanje v naslednji letnik je opravljen izpit pred komisijo Godbeniške
šole.

4.

Komisijo Godbeniške šole predstavljata predstavnik Brkinske godbe 2000 in dirigent
Brkinske godbe 2000.

5.

Izpite se opravlja v okviru Godbeniške šole, na željo pa tudi na Glasbeni šoli.

GLASBENA TEORIJA
1.

Pri večjem številu učencev, vsaj 8, organizira Godbeniška šola tečaj glasbene teorije.

2.

Učitelj uporablja didaktični material po lastni izbiri, vendar sestavi ustrezni program po
programu Ministrstva za šolstvo za nižje glasbene šole.

3.

Na predlog pedagoga lahko učenec, ki je dosegel določen nivo znanja, opravi izpit
tudi na Glasbeni šoli. Izpit plača vsak posameznik.

NASTOPI
1.

Nastop se izvede najmanj enkrat letno in je javnega značaja

2.

Pedagog izbere program za nastop na podlagi znanja in zmožnosti učenca.

3.

Nastopi so individualni. Učenec lahko igra ob klavirski spremljavi.

4.

Na nastopih lahko nastopajo tudi učenci pripravniki.
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IZPITI
1.

Izpitno komisijo internih izpitov Godbeniške šole sestavljajo: razredni učitelji, ravnatelj
Godbeniške šole, član UO Brkinske godbe 2000 in zunanji član.

2.

Učenec mora pripraviti snov, ki jo določi ravnatelj v sodelovanju s profesorjem. Poleg
tega bo moral učenec obvladati vse lestvice, ki jih je do takrat predelal.

3.

Na izpit gre učenec, ki je predelal vso snov, predpisano za ustrezni letnik. Pozitivno
opravljeni izpit je pogoj za vpis v višji letnik.

4.

Komisija razglasi rezultate na dan opravljenega izpita. Učencu podeli potrdilo o
opravljenem izpitu. Najuspešnejšim učencem se podelijo pohvale.

PREDSEDNIK

RAVNATELJ

_________________________

_________________________

Hrpelje, 28. 08. 2010
P. S.: Odbor Godbeniške šole si pridržuje pravico spremembe in dopolnitve pravilnika in
odloča o vsem, kar ni specifično izraženo v njem.
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