На основу члана 57. став 1 тачка . Закона о основама система образовања и
васпитања ( “Сл.Гл.РС” бр.72/2009 и 52/2011) Школски одбор ОМШ “Миленко
Живковић”, из Параћина, на седници одржаној дана 14.05.2013 године, донео је:

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА У
ОСНОВНОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
“МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ” - ПАРАЋИН

Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником утврђују се рокови, начин спровођења и поступак
оцењивања деце приликом полагања пријемних испита, начин конституисања
испитне комисије у ОМШ “Миленко Живковић” ( у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
У складу са овим правилником у школи се полажу пријемни испити за све
одсеке у мајском, јунском и у августовском року само за упражњена места..
За упис у музичко забавиште потребно је да деца навршавају 5 и 6 година у
наредној школској години, за припремни разред 7 и 8 година. За шестогодишње
школовање (одсек: клавира, хармонике, виолине, виолончела, гитаре, флауте)
потребно је да деца имају 9 година, за дувачке инструменте чије школовање
траје 4 године( саксофон, кларинет, труба) уписују се деца узраста од 11 година,
а за соло певање деца са завршеним 15 година старости.
Члан 3.
Пријемном
испиту претходи пријављивање за полагање испита
подношењем пријаве у секретаријату школе.
Распоред пријављивања и полагања испита утврђује директор у складу са
Годишњим планом рада установе у школској години. Рок и термини полагања
пријемног испита објављују се на огласној табли и путем медија. Информације
се могу добити и у секретаријату школе најмање 15 дана пре одређеног рока за
полагање пријемног испита.
Члан 4.
Ако ученик не дође на испит у предвиђено време, сматра се да је одустао
од полагања.
Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, пре дана
одређеног за полагање испита, директор оцени оправданост разлога и доноси
одлуку о одлагању испита.
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Уколико ученик из других разлога није у могућности да испоштује
термине испита, потребно је да уз образложење поднесе благовремену молбу за
одлагање.Директор формира комисију за одложени испит.
Ученик може да полаже пријемни испит за два инструмента..
Члан 5.
Испити се полажу усмено.
Испити се полажу пред испитном комисијом коју образује директор
школе.Комисију чине најмање 3 члана.
Чланови испитна комисија спајају бодовне листе и на основу њихових
оцена добија се коначна оцена.
Члан 6.
На пријемном испиту за утврђивање музичких способности за упис у
основну музичку школу проверава се: слух, музичка меморија, осећај за ритам
итд. Сваки члан комисије има своју бодовну листу са списком пријављених
ученика и елементима који се бодују оценом од 1 до 5. Свака листа је обавезно
потписана од стране члана комисије.
Члан 7.
Бодовне листе чланова комисије за сваки инструмент се спајају и
прави се коначна бодовна листа на којој је на првом месту ученик са највећом
оценом 5.
На испиту се бодује општи успех (осим за ученике првог разреда у
основној школи), певање песмице, интонирање, музички мотиви, интонирање и
ритам.
Члан 8.
Након првог рока прави се само бодовна листа потписана од стране свих
чланова комисије и директора школе, за сваки инструмнет посебно.
Након другог пријемног рока прави се бодовна листа и спајају се обе
бодовне листе ( из првог и другог пријемног рока) за сваки инструмнет посебно.
Након оба пријемна рока сачињава се коначна ранг листа, на којој је
на првом месту ученик са највишом оценом и повлачи се црта испод оног учен
ика који је последњи за пријем за предстојећу школску годину.
Члан 9.
Бројно стање ученика који ће бити примљени на сваком инструменту
за предстојећу школску годину, утврђује се на наставничком већу, савету
родитеља и школском одбору а зависи од потребе школе за школску годину за
коју се врши пријем.
Уколико се на неком инструменру укаже могућност за пријем већег
броја од планираног, редослед пријема ученика се врши на основу бодовне
листе по сваком следећем ученику по броју поена.
Коначне ранг листе потписују чланови комисије и директор школе.
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Бодовне и коначне ранг листе истакнуте су на огласној табли у ходнику школе
најкасније у року од 7 дана од дана завршетка последњег термина пријемног
испита.
Члан 10.
Након другог пријемног рока врши се упис ученика који су положили
пријемни испит.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу са даном усвајања.
У Параћину, 14.05.2013.године
ШО,

Председник

_________________________

Верица
Богосављевић
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