Музичка школа „Станковић“

ОБАВЕШТЕЊЕ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У I РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 2019/20
од 10. до 13. маја 9 - 13ч. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Потребна документација:
- пријава (добија се у секретаријату школе у Кнеза Милоша 1а)
- потврда школе да је ученик уписан у завршни разред ОМШ или сведочанство омш
Ученици који нису завршили основну музичку школу полажу испит за ниво основне музичке школе
(„диференцијални испит“), који се састоји из три дела:
Понедељак, 27.мај 10 ч. ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – главни предмет
Уторак, 28.мај
10 ч. ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – теорија музике
11 ч. ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – солфеђо
Среда 29.мај

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Петак, 31.мај

10 ч. ДИКТАТ – писмени испит из солфеђа (За теоретски одсек)
10 ч. СОЛФЕЂО (За вокално-инструментални одсек и џез одсек)
11 ч. ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (За теоретски одсек)

Субота, 1.јун

10 - 20 ч. ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ – инструмент/певање (За вокално инструментални одсек и џез одсек)

Недеља, 2.јун

10 – 20 ч. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (За теоретски одсек)

(Ученици који полажу пријемни испит на два одсека, могу да полажу солфеђо и теорију музике по
програму теоретског одсека, а добијају бодове за сваки одсек понаособ):
Четвртак, 6.јун

до 8 ч. ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА

Четвртак, 6.јун

8 - 16 ч. ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЕВЕНТУАЛНИХ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА
РЕЗУЛТАТЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Четвртак, 6.јун

8 - 16 ч. ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Сведочанства 6, 5 и 4 разреда за шестогодишње основно
музичко образовање.
Сведочанство 4 и 3 разреда и ђачку књижицу из које се бодује 2 разред за
четворогодишње основно музичко образовање.
Сведочанство другог разреда за двогодишње основно музичко образовање.
2. Сведочанство последња три завршена разреда осмогодишње основне школе или
потврда школе о општем успеху у последња три завршена разреда. Кандидати који
већ похађају другу средњу школу или факултет уместо сведочанства треба да донесу
потврду да су редовни ученици /студенти

Петак, 7.јун

до 12 ч. КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Петак, 28.јун

8 – 16 ч. УПИС УЧЕНИКА

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:
1. пријава за упис (добија се у секретаријату школе у Кнеза Милоша 1а)
2. сведочанство о завршеној основној музичкој школи (оригинал или оверена фотокопија)
3. сведочанство о завршеном основном образовањеу и васпитању и
уверење о положеном завршном испиту, односно сведочанство о
завршеној основној (оригинал или оверена фотокопија)
4. извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци)
5. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у музичку школу
6. ђачка књижица (купује се у књижари Просветни преглед у Дечанској 6)
7. сведочанство о завршеним разредима средње школе (за ученике који су
завршили неки од I до IV разреда гимназије или друге средње стручне школе)
8. попуњава се образац Министарства просвете „картон ученика“ (преузима се у Школи).
Код нотара је бесплатна овера докумената за упис у средњу школу.
Секретаријат

