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Vabljeni na dan odprtih vrat  
“GLASBENA TRŽNICA’’, ki bo v četrtek,  
19. maja 2022, ob 17.00 v dvorani šole.

URESNIČIMO

INSTRUMENTI,  
PETJE IN BALET

GLASBA IN PLES odpirata svet  
umetniških vrednot, ter razvijata  
kritičnost in estetsko občutljivost. 
PRIDRUŽITE SE NAM!

Kandidate za vpis prijazno vabimo na preizkus glasbenih in plesnih 
sposobnosti, ki bo v sredo 25. in četrtek 26. maja 2022 od 17. do 19. ure  
v prostorih GŠ Slavka Osterca Ljutomer. Vpis v predšolsko glasbeno vzgojo,  
glasbeno in plesno pripravnico se opravi brez sprejemnega preizkusa.  
Vpis bo potekal v ponedeljek 6. in torek 7. junija 2022 od 9. do 16. ure  
v tajništvu GŠ Slavka Osterca Ljutomer, na Prešernovi ulici 8.

Razpis za vpis je objavljen na spletni strani šole 
in v medijih, zato sledite našim informacijam.



Evidenčno zbiranje prijav za vpis v GŠ Slavka Osterca Ljutomer lahko  
izvedete na povezavi: https://www.eglasbenasola.si/applications_api/application/16 

NOVO V PONUDBI PROGRAMOV  
(nadstandard program):
• električna kitara (ali elektro-akustična kitara)
• bas kitara
• sintetizator (analogni/modularni)
• ukulele

KATERE SO PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA  
V GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER?

• 95 let tradicije in izkušenj
• odkrivanje in razvijanje nadarjenosti
• prijetno, koristno in nenadomestljivo
   dopolnilo osnovni šoli
• predšolska glasbena vzgoja, glasbena in  
   plesna pripravnica za najmlajše
• pestra izbira učenja istrumentov
• petje in balet
• prijetna domača skupnost učiteljev in učencev
• vključevanje v komorne skupine, orkestre 
   in mladinski pevski zbor
• sodelovanje učencev na javnih nastopih, 
   revijah, koncertih, baletnih predstavah, …
• možnost za profesionalni razvoj
• sodelovanje učencev na državnem 
   in mednarodnih tekmovanjih
• izredni pogoji v prenovljenih prostorih

KATERE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME 
V OSNOVNEM GLASBENEM IN PLESNEM 
IZOBRAŽEVANJU PONUJAMO V  
GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER?
• predšolska glasbena vzgoja (starost 5 let)
• glasbena pripravnica (starost 6 let)
• plesna pripravnica (starost 6-8 let)
• glasba – instrumenti in petje (starost 7 let in več)
• ples – balet (starost praviloma 9 let)


