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

ПРИЈАВА

ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
школска 2022/23. 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)

Образовни профил за који се пријављује
(заокружити редни број и
написати жељени инструмент /певање )

1. Музички извођач класичне музике
_________________________ (инструмент или соло певање)
2. Музички извођач српског традиционалног
певања и свирања _________________________
( певање или кавал, фрула, гусле)

3. Музички сарадник ( музичка теорија)
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 2021/22.,као редован ученик /студент
Уписати програм пријемног испита прописан наст
програмом за пријемни испит :
кандидати за вокално –инструментални и
одсек традиционалне музике
У Београду .......април 2022.године

ПОТПИС КАНДИДАТА
_____________________

тел: 011 3243538 ●факс:011 324 53 87●e-mail:mokranjacbg@gmail.com ● www.mokranjacbg.rs
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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 4, 5. и 6. 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)
Ц- Кандидати који упоредо похађају другу средњу школу или факултет
уместо сведочанства треба да донесу потврду да су редовни ученици
/студенти.
Напомена : За упис у музичку школу за главни предмет соло певање и
српско традиционално певање , могу да конкуришу кандидати који поред
осталих услова испуњавају и услов да женски гласови имаjу 21 годину и
мање, а мушки гласови 23 године и мање.
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