Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija
Telefon: 01/899 50 23, Fax: 01/899 50 24
E-mail: gslitija@siol.net; gsl.racunovodstvo@siol.net
Spletni naslov: gslitijasmartno.si

VPIS NOVIH UČENCEV V ŠOLSKO LETO 2021/2022
Nove učence za šolsko leto 2021/2022 bomo vpisovali v naslednje izobraževalne programe:
glasba (instrumenti, petje), ples (balet, sodobni ples, plesna pripravnica),
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica.
Otroci, ki se bodo v šolskem letu 2021/2022 vpisali
v 1. razred instrumenta ali petja, bodo sprejemni preizkus v skladu s sklepom
pristojnega ministrstva lahko opravljali v naslednjih terminih:
sreda, 26. maj 2021 od 18. do 20. ure
četrtek, 27. maj 2021 od 18. do 20. ure
petek, 28. maj 2021 od 17. do 19. ure
Naknadni rok za prosta mesta bo v četrtek, 26. avgusta 2021 od 16. do 18. ure.
Starše oz. skrbnike otrok, ki bi radi opravljali sprejemni preizkus za vpis v našo glasbeno šolo, zaradi
zagotavljanja varnosti in preprečevanja okužbe z boleznijo Covid-19 vljudno prosimo, da nam za majski
rok do vključno petka, 21. maja 2021 na spletni naslov gslitija@siol.net pošljejo evidenčno prijavo z
naslednjimi podatki:
- ime in priimek otroka
- rojstni podatki
- naslov bivališča
- kontaktni telefon
- željeni instrument oz. program
Vse prijavljene bomo tako lahko obvestili o dnevu in uri opravljanja sprejemnega preizkusa.
Potek sprejemnega preizkusa:
- petje pesmice po izbiri (čim bolj enostavna)
- ponavljanje ritmičnih in melodičnih primerov
V predšolske in pripravljalne programe ter v program ples se otroci lahko vpišejo brez
sprejemnega preizkusa, vpis v skupine bo potekal po elektronski pošti v skladu

z normativi in standardi do vključno 3. septembra 2021 oziroma v skladu z normativi
in standardi za oblikovanje skupin.

Več o tem, kaj počnemo v Glasbeni šoli Litija – Šmartno, si lahko ogledate na našem
Facebook profilu, podrobnosti o posameznih programih pa najdete na našem spletnem naslovu
gslitijasmartno.si

PREDŠOLSKI IN PRIPRAVLJALNI PROGRAMI
Izobraževalni program

Priporočljiva starost

PREDŠOLSKA GLASBENA
VZGOJA
GLASBENA PRIPRAVNICA

5 let
6 let

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GLASBA
Predmet

Priporočljiva starost

KLAVIR
HARMONIKA
DIAT. HARMONIKA
VIOLINA
VIOLONČELO
KITARA
KLJUN. FLAVTA
FLAVTA
KLARINET
SAKSOFON
ROG
TROBENTA
POZAVNA
KONIČNA TROBILA
TOLKALA
ORGLE

7
9 let
7
9 let
9
11 let
7
9 let
7
9 let
8
10 let
7
9 let
9
11 let
9
11 let
9
11 let
9
11 let
9
12 let
9, 11 18 let
10
18 let
9
18 let
11
18 let
pogoj: 4 razredi klavirja
ženske 17 – 24 let,
moški 18 - 24 let
9
11 let

PETJE
CITRE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM PLES
Predmet:
BALET
SODOBNI PLES
PLESNA PRIPRAVNICA

Priporočljiva starost:
9 let
9 let
6 – 9 let

Kandidati bodo o izbiri in postopku vpisa obveščeni pisno v zakonitem roku!

Ravnateljica:
Janja Galičič, univ. dipl. muzik.
Litija, 3. maj 2021

