ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ
Кандидати који су положили пријемни испит за упис у први разред средње школе за
школску 2022/23.годину - стекли су право на рангирање ради уписа у школу. Због тога
се кандидати који су положили пријемни испит позивају да до 30.јуна секретаријату
школе доставе документацију потребну за бодовање успеха у претходном
школовању (основном музичком образовању и основном образовању), да би коначна
ранг листа кандидата за упис у први разред средње школе била објављена
01.07.2022.године.
Потребна документација за бодовање:
1. Сведочанства 6, 5 и 4 разреда за шестогодишње основно музичко образовање.
Сведочанства 4 и 3 разреда и фотокопију ђачке књижице из које се бодује 2 разред
за четворогодишње основно музичко образовање.
2. Сведочанства 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

УЧЕНИЦИ КОЈИ БУДУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА УПИС СЕ
УПИСУЈУ 05.ЈУЛА 2022.г. У КНЕЗА МИЛОША 1А
Потребна документација за упис:
1. пријава за упис (добија се у секретаријату школе у Кнеза Милоша 1а)
2. ђачка књижицца за средњу музичку школу
3. сведочанство о завршеној основној музичкој школи -оригинал или оверена
фотокопија уколико нисте доставили
4. ученици који ће ићи код нас и на општеобразовну наставу доносе сведочанство о
завршеном основном образовању и васпитању и уверење о положеном завршном
испиту - оригинал или оверена фотокопија уколико нисте доставили
5. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за упис у музичку школу
6. за ученике који су завршили неки од I до IV разреда гимназије или друге средње
стручне школе доносе сведочанство о завршеним разредима (то углавном важи за
соло певаче)
7. попуњава се образац Министарства просвете „картон ученика“ (преузима се у
Школи).
Овера код нотара је бесплатна.

