POGODBA o izvajanju razširjenega programa za dijaka/dijakinjo
I.
Starši (skrbniki) dijaka/dijakinje, ki obiskuje Škofijsko klasično gimnazijo v Zavodu sv. Stanislava,
soglašamo, da zavod za našega otroka v času štiriletnega šolanja zagotovi in izvede storitve
razširjenega programa, kot so navedene v prilogi na drugi strani pogodbe, po ceni 85,00 EUR
mesečno.
II.
Starši (skrbniki) se zavezujemo, da bomo vse stroške, nastale v zvezi z opravljenimi storitvami iz
prejšnje točke, poravnali najkasneje v 8 dneh po izstavitvi računa.
III.
Prispevke za izvajanje te pogodbe plačujejo starši (skrbniki) za vsak mesec šolskega leta, razen za
julij in avgust.
IV.
V primeru zamude plačila se za neplačani znesek obračunajo zakonite zamudne obresti. V primeru
nezmožnosti plačevanja storitev iz te pogodbe se starši (skrbniki) zavezujemo, da bomo o tem
obvestili vodstvo šole najkasneje v dveh mesecih od prvega neplačanega računa in dali vlogo z vso
potrebno dokumentacijo na Sklad za pomoč družinam. V primeru, da starši tega ne storimo, se ta
pogodba prekine, šola pa lahko podatke posreduje podjetju, ki je pristojno za izterjave dolga in ima
pooblastilo s strani šole.
V.
V zvezi z zagotovitvijo plačila stroškov se starši (skrbniki) zavežemo, da bomo Zavodu sproti
sporočali vsako spremembo stalnega bivališča in zaposlitve.
VI.
Zavod si pridržuje pravico, da v skladu z dvigom cen in stroškov spremeni znesek storitev
razširjenega programa.
VII.
Zavod se zaveže, da bo vse storitve, opredeljene v I. točki tega dogovora oziroma v prilogi, izvedel
kvalitetno in z najnižjimi mogočimi stroški.
PRILOGA:
Seznam dejavnosti razširjenega programa,
opredeljenih v Letnem delovnem načrtu Škofijske klasične gimnazije:













organizacija in izvedba ekskurzij po Sloveniji in tujini vključno z nezgodnim zavarovanjem,
pouk vere in kulture z organizacijo in izvedbo duhovnih obnov,
deljen pouk pri drugem tujem jeziku in informatiki ter deljen pouk pri angleščini in matematiki
v 4. letniku,
izvajanje predmeta projektne naloge v 2. in 3. letniku,
oblikovanje nadstandardnih skupin dijakov pri pripravi na maturo,
pouk petja, pevske vaje, vaje vokalne tehnike, vaje godalnega in pihalnega orkestra ter delno
financiranje koncertov in turnej pevskih zborov,
znižana šolnina v Glasbeni šoli v Zavodu sv. Stanislava,
fotokopiranje obveznega učnega gradiva,
uporaba računalniške učilnice in druge učne opreme izven rednega pouka,
delno financiranje dodatnih priprav na maturo pri izbranem maturitetnem predmetu,
izvedba športnih in naravoslovnih dni,
obiski kulturnih, glasbenih, dramskih, literarnih in likovnih prireditev,
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organizacija in izvedba kulturnih prireditev, proslav in akademij,
organizacija seminarjev Šola za življenje in Državljanska vzgoja,
organizacija in izvedba Antičnih dni in Socialnega praktikuma,
organizacija in izvedba projekta Teden poklicev,
dodatno strokovno usposabljanje učiteljev,
delovanje krožkov,
vaje in predstave v okviru dramskega krožka,
pouk v likovni šoli in razstave,
priprave na tekmovanja in raziskovalne naloge,
sofinanciranje dijaške literarne revije Domače vaje in glasila Kažipot,
literarni večeri in tematske razstave v knjižnici,
priprava in tisk Dijaškega dnevnika ter letnega zbornika Megaron,
sodelovanje s partnerskimi šolami doma in v tujini,
sodelovanje v mreži katoliških šol,
druge dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev.

