Prihláška na Súkromnú základnú umeleckú školu - ATELIÉR

Názov a adresa: 
  Súkromná základná umelecká škola – ATELIÉR, Vodná 20, Senec

Výtvarný odbor
Meno a priezvisko žiaka (žiačky) : .........................................................................................
Dátum             deň  .....................................              Národnosť: ..........................................
narodenia :      mesiac  ...............................              Štátne občianstvo : .............................
                        rok ......................................              Škola : .................................................. 
   rodné číslo................................................              ................................................................
   miesto narodenia........................................            trieda ...................

Meno a priezvisko otca : ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
       bydlisko                    ulica                     číslo domu                PSČ                   telefón   

Meno a priezvisko matky: ...........................................................................................................              
.......................................................................................................................................................     
       bydlisko                    ulica                     číslo domu                PSČ                   telefón                       

Základné ustanovenie organizačného poriadku pre základné umelecké školy:

1. Štúdium na základnej umeleckej škole je záujmové. Žiaci prijatí na štúdium sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní pravidelne podľa rozvrhu hodín. Zo štúdia sa môžu odhlásiť na konci prvého polroka na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu alebo v priebehu obdobia školského vyučovania len po predložení dokladov o chorobe alebo zmene bydliska.
2. O predčasnom ukončení štúdia rozhodne riaditeľ školy:
 a) na základe žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka
 b) ak žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok
 c) ak žiak alebo zákonný zástupca neplatí školné  
3. Školné na základných umeleckých školách:
Žiaci  SZUŠ  platia  školné. Jeho výšku určuje zriaďovateľ školy. Školné sa platí vopred, najneskoršie do 10. dňa v mesiaci. Platí sa vopred na celý rok, polrok.  Ak sa žiak bez vážnych dôvodov nezúčastňuje na vyučovaní, zaplatené školné sa nevracia. Školné sa vráti, ak sa na škole nevyučovalo dlhšie ako štyri týždne alebo ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastniť na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne.
4. Riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti žiaka, alebo zákonného zástupcu odpustiť školné zo sociálnych dôvodov.
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné ustanovenia organizačného poriadku a budem plniť základné povinnosti určené organizačným poriadkom pre SZUŠ.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov.


V ...................................... dňa ...................................                    ............................................
                                                                                                       podpis rodiča (zák. zástupcu)

