Pogodbeni stranki:

1. GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA, ČIPKARSKA ŠOLA IDRIJA, Študentovska ulica 16, 5280 Idrija, ki jo
zastopa ravnateljica Karmen Vidmar, kot izvajalec
in
2. Ime in priimek učenca:__________________________________________________________
Datum rojstva:________________ Kraj rojstva:_________________EMŠO:__________________
Naslov:_____________________________Pošta in poštna št.______________________________
ki ga zastopa zakoniti zastopnik (oče, mati): ________________________________, naslov isti,
tel.št.:______________________________ , davčna št.:____________________________,
e - pošta:_____________________________________

sklepajo

POGODBO O IZOBRAŽEVANJU V PROGRAMU ČIPKARSKE ŠOLE IDRIJA ZA OTROKE IN MLADINO
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
I.
S to pogodbo Čipkarska šola Idrija (v nadaljevanju: šola) in starši učenca kot njegovi zakoniti zastopniki določajo obseg
medsebojnih pravic in obveznosti kot izhaja iz veljavne zakonodaje in s ciljem izpolnitve interesov obeh pogodbenih strank.
II.
Šolsko leto po tej pogodbi traja od 01.09.2022 do 31.08.2023. Učenec bo obiskoval izobraževalni program Čipkarske šole Idrija
na oddelku: ___________________________________________________.
III.
Šola bo program, v katerega je učenec vključen, izvajala v skladu s predmetnikom in učnim načrtom programa Čipkarske
šole Idrija za otroke in mladino ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih pravic. Program se bo izvajal po urniku, ki ga bo
podala učiteljica najkasneje do 15. septembra, in v primernih prostorih ter s primernimi pripomočki in materiali za
klekljanje, ki se jih zaveže organizirati in priskrbeti šola. Tedenski obseg pouka je 4 šolske ure.
IV.
Starši se za izvajanje dogovorjenega programa šole obvezujejo plačevati prispevek za materialne stroške, ki znaša 190 EUR
letno in je razdeljen na 10 mesečnih obrokov in sicer do vsakega 15. v mesecu, pri čemer se razlika med zapadlostjo prispevka
(15. v mesecu) in datumom plačila preko trajnika (npr. 18. v mesecu) ne šteje za zamudo, v kolikor gre za plačilo v tekočem
mesecu. V primeru zamude plačila se zaračunajo tudi zakonske zamudne obresti ter stroški opomina.
V.
Šola in starši se s to pogodbo dogovorijo, da se ta pogodba lahko med šolskim letom prekine in sicer z izpisom učenca iz šole.
Izpis mora biti izveden v pisni obliki ali podan na zapisnik pri vodji čipkarske šole. V primeru, da starši ne podajo pisne izjave
in da učenec iz neopravičljivih in nepojasnjenih razlogov v roku trideset koledarskih dni ne obiskuje programa, se šteje, da je
prišlo do razveza te pogodbe. Po datumu izpisa učenca iz šole, učenec nima več pravice obiskovati pouka v tekočem šolskem
letu. Starši so dolžni plačati obrok prispevka za materialne stroške za mesec, v katerem je bil izpis izveden, za naslednji/e
mesec/e tekočega šolskega leta starši ne plačajo obroka/ov prispevka za materialne stroške.
VI.
V primeru celomesečne opravičene odsotnosti učenca, se za ta mesec na podlagi pisnega dokazila plača 30 % mesečnega
obroka prispevka za materialne stroške. V primeru, da se celoten tedenski obseg pouka, cel mesec izvaja na daljavo, se plačilo
mesečnega obroka za materialne stroške lahko zniža do 50 %. V primeru, da se celoten tedenski obseg pouka, cel mesec izvaja
na daljavo, lahko starši učenca pisno odjavijo od izobraževanja na daljavo in za ta mesec se plača 30 % mesečnega prispevka
za materialne stroške, učenca se ne vključuje v aktivnosti izobraževanja na daljavo in se ga vključi v pouk, ko se pouk ponovno
izvaja v šoli. V primeru, ko se v šoli lahko zagotovi izvajanje do 50 % tedenskega obsega pouka, se plača 50 % mesečnega
obroka prispevka za materialne stroške. V primeru, ko se v šoli lahko zagotovi izvajanje več kot 50 % tedenskega obsega
pouka, se plača mesečni obrok prispevka za materialne stroške v celoti.

Če pouk odpade zaradi odsotnosti učiteljice za več kot 50 % števila dni pouka v mesecu in se ne zagotovi možnosti
nadomeščanja odpadlega pouka, se plača 50 % mesečnega prispevka za materialne stroške.
VIII.
Za sestavo oddelka je odgovorna šola v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi ter standardi. Dopuščena je sprememba
sestave oddelkov tudi med šolskim letom.
IX.
Starši zagotavljajo, da bodo poskrbeli za varno pot otroka do šole in iz šole, za učenca, ki obiskuje vrtec ali prvi razred osnovne
šole pa tudi zagotoviti spremljevalca v skladu s 87. členom Zakona o pravilih v cestnem prometu.
X.
Šola se ob zaključku šolskega leta obveže učencu izdati potrdilo / spričevalo o uspešno zaključenem šolanju.
XI.
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da sme šola izdelke končane v šolskem letu, za katerega se sklepa ta pogodba,
zadržati za potrebe razstav izdelkov učencev te šole od konca tega šolskega leta do 30. junija naslednjega leta in jih nato vrniti
v last in posest učencu oziroma njegovim staršem proti podpisu, v kolikor ni o posameznem izdelku drugače in posebej
dogovorjeno.
XII.
Spodaj podpisani starš bom prispevek za materialne stroške plačal (obkrožite želeni način):
a) preko položnice
b) preko trajnika, V KOLIKOR TRAJNIKA ŠE NIMATE, NAM POŠLJITE IZPOLNJEN OBRAZEC SEPA ZA ODPRTJE
TRAJNIKA. Najdete ga tudi na spletni strani šole:https://www.cipkarskasola.si/izobrazevanja/program-za-otrokein-mladino/
c) preko e-računa, V KOLIKOR E-RAČUNA ŠE NIMATE, NAM POŠLJITE IZPOLNJEN OBRAZEC ZA ODPRTJE E- RAČUNA.
Najdete ga tudi na spletni strani šole:https://www.cipkarskasola.si/izobrazevanja/program-za-otroke-in-mladino/
Starši so dolžni sporočiti vsako spremembo naslova, ki bi vplivala na ažurno prejemanje računov.
XIII.
Spodaj podpisani starš/zakoniti zastopnik učenca Čipkarski šoli Idrija dovoljujem, da (izberite in obkrožite):
javno objavi ime, priimek in starost učenca ob njegovih razstavljenih izdelkih in
DA
fotografijah izdelkov.
javno objavi rezultate tekmovanj in natečajev, ki se jih je učenec udeležil.
DA
javno objavi skupinske ali individualne fotografije, zvočne ali filmske posnetke učenca,
DA
ki so vezani na vsebino dela šole.
javno objavi intervjuje z učencem, ki so vezani na delo šole.
DA

NE
NE
NE
NE

Ta privolitev se uporablja izključno za javne objave izdelkov in fotografij. Privolitev ni obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz pogodbe.
Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na elektronski naslov izvajalca. Kot posameznik imate,
pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do ugovora in omejitve obdelave,
ter do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem
pooblaščencu RS.

XIV.
Izvajalec se zavezuje, da bo v pogodbi navedene osebne podatke uporabljal za realizacijo te pogodbe in za potrebe
pristojnega ministrstva ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Podatki se hranijo trajno.
XV.
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore po tej pogodbi reševati sporazumno, sicer pa na stvarno in krajevno
pristojnem sodišču. Pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega.

Ravnateljica: Karmen Vidmar

Zakoniti zastopnik:

_________________________
(lastnoročni podpis)

____________________________
(lastnoročni podpis)

_________________________
(datum)

____________________________
(datum)

