Mузичка школа МОКРАЊАЦ
основана 1899. године
Дечанска 6, 11000 Београд

ПРИЈАВА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
школска 2018/19. Година
Име (име родитеља) и презиме ученика
Дан, месец и година рођења
Место рођења, општина и држава
Адреса ученика и општина
Контакт телефон (фиксни / мобилни)
Одсек за који се пријављује
(заокружити редни број одсека и
написати жељени инструмент /певање )

1. Вокално-инструментални ____________________
(инструмент или соло певање)

2. Традиционална музика ________________________
(традиционално српско певање или свирање)

3. Теорија музике
Назив и место Основне музичке школе
коју је ученик завршио/или завршава
Разред и инструмент/певање
у основној музичкој школи
Да ли ће ученик да похађа општеобразовну
наставу у МШ „Мокрањац“
( попуњавању ученици осмог разреда)
Назив школе и разред који упоредо завршава
у другој школи основној / средњој / факултет /
у школској 2017/18., као редован ученик /студент
Уписати програм пријемног испита :
кандидати за вокално – инструментални и
одсек традиционалне музике

У Београду .................... 2018. године

ПОТПИС КАНДИДАТА
_____________________________
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Уз Пријаву кандидат подноси документацију о општем успеху у претходном
школовању :
А - Општи успех у основној музичкој школи :
1. Фотокопија сведочанства 6, 5. и 4. разреда за шестогодишње основно
музичко образовање или ђачка књижица
2. фотокопија сведочанства 2, 3. и 4. разреда за четворогодишње основно
музичко образовање или ђачка књижица
3. фотокопија сведочанства другог разреда за двогодишње основно музичко
образовање, или ђачка књижица.
4. Потврда музичке школе да је кандидат уписан у завршни разред .
Б - Општи успех у основној (редовној) школи
5) фотокопија сведочанства последња три завршена разреда осмогодишње
основне школе или потврда основне школе о општем успеху у последња
три завршена разреда.
6) Ученици осмог разреда достављају и шифру (добијају је у ОШ)
7) Кандидати који већ похађају другу средњу школу или факултет уместо
сведочанства треба да донесу потврду да су редовни ученици /студенти.
8) Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија)
Напомена : За упис у музичку школу за главни предмет соло певање и
традиционално певање, може да се упише ученик - женски глас млађа од 21
годину и ученик - мушки глас, млађи од 23 године, уз потврду о студирању.
За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, за главни предмет
контрабас може да се упише ученик млађи од 19 година.
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