Основна музичка школа ''Вук Караџић''

ПРАВИЛНИК
о упису ученика у припремни разред
(пречишћен текст)

Лозница, 08. маја 2017.
На основу члана 29. Пословника о раду Школског одбора (Дел.бр.356/2014),
члана 138. а у вези члана 19. Статута Основне музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници
(Дел.бр.177/2015) и члана 57. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.

гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), члана 6.
Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања
(Сл.гл. РС-Просветни гласник бр.5/2010) и Наставног плана и програма припремног
разреда који је саставни део Правилника о наставном плану и програму основног
музичког образовања и васпитања и Припремног предшколског програма Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници, a на предлог Савета родитеља Основне
музичке школе ''Вук Караџић'' у Лозници, Школски одбор је на својој 23-ој редовној
седници одржаној 08.05.2017. године једногласно донео
П Р А ВИ Л Н И К
о упису ученика у припремни разред
(пречишћен текст)
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се испити ученика припремног разреда у Основној
музичкој школи ''Вук Караџић'' у Лозници (у даљем тексту: Школа), а нарочито: врсте,
начин и рокови за полагање испита, обавештавање ученика о резултатима испита,
заштита права ученика, састав и надлежност Комисија за спровођење испита и
трошкови полагања испита и похађања наставе.
II- ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Школа може да организује наставу припремног разреда за ученике млађег
узраста.
Наставу из става 1. овог члана Школа организује у складу са Предшколским
програмом који доноси Школски одбор, на предлог Савета родитеља, а надлежно
министарство даје сагласност на планирана материјална средства за њихово
остваривање.
Члан 3.
Група предшколског узраста има до 15 ученика.
Настава се изводи током целе школске године, по 2 часа недељно, тј. 70 часова
годишње.
Члан 4.
Циљ наставе припремног разреда:
- Развијање музикалности, интересовања и љубави према музици и уметности
уопште, музичко описмењавање и слушање музике;
- Усвајање великог броја песама са текстом;
- Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике;
- Развијење смисла за импровизацију и способност активног слушања музичког
садржаја.
Задаци наставе припремног разреда су:
- Стицање спознаје да је пут од звука ка слици само обрнут процес од слике ка
звуку;

- Савладавање нотног писма, виолинског кључа, тактирања.
- Развијање слуха и гласовног опсега, развијање музичке меморије.
- Богаћење музичког фонда (дечје песме различитог карактера и садржаја и
народне песме).
Пријемни испит
Члан 5.
У Школи се организује пријемни испит за упис ученика у припремни разред.
Ученици полажу пријемни испит за упис у припремни разред, који обухвата
следеће елементе:
- ритам;
- музичку меморију;
- слух;
- хармонски слух.
Члан 6.
За полагање пријемног испита за припремни разред ученици подносе пријаву
која се добија у секретаријату Школе.
Уз пријаву за полагање пријемног испита ученик доставља Извод из матичне
књиге рођених.
Члан 7.
Пријемни испит за припремни разред полажу сви ученици који су уписали други
разред основне школе, и млађи.
Члан 8.
Пријемни испит се организује у јунском и августовском року.
Изузетно, пријемни испит за ученике се може организовати и у ванредним
роковима (сваког месеца), ако надлежно министарство није утврдило само рокове из
става 1. овог члана.
Члан 9.
Школа слободна места за упис ученика у припремни разред оглашава
конкурсом.
У конкурсу се наводи број ученика који се прима.
Конкурс садржи минимум знања који ученик мора показати на пријемном
испиту, а примају се сви ученици који приступе полагању пријемног испита.
Члан 10.
Пријемни испит ученици припремног разреда полажу пред Комисијом од 3-5
чланова.
Наставник солфеђа је увек испитивач.
Члан 11.

Председнику комисије се обавезно доставља оверени списак ученика
пријављених за полагање пријемног испита, а један примерак се пре почетка испита
објављује на вратима просторије у којој ученици полажу испит.
Члан 12.
О полагању пријемног испита ученика припремног разреда води се записник.
Записник садржи: име и презиме ученика који је приступио полагању испита,
назив испита, датум одржавања испита са назнаком рока (јунски-августовски),
појединачне оцене чланова комисије, коначна оцена, потпис чланова комисије.
Записник се оверава печатом Школе и одмах након завршетка испита доставља у
секретаријат Школе.
Резултати испита-ранг листа
Члан 13.
Резултати пријемног испита објављују се у року од 48 часова.
Резултати испита се објављују на огласној табли Школе и на школском сајту.
Члан 14.
Ранг листа се сачињава на основу резултата који су ученици постигли на
пријемном испиту у јунском року.
Уколико у јунском року није уписан довољан број ученика, листа се допуњава у
августовском року, или у роковима из члана 8. став 2. овог Правилника.
Жалба на оцену
Члан 15.
Жалба на испит подноси се директору Школе, у року од 24 сата од
саопштења оцене са испита.
Директор Школе одлучује о приговору у року од три дана. Ако оцени да је
приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на
основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика.
Оцена комисије из става 2 овог члана је коначна.
Члан 16.
За ученике припремног разреда организује се групна настава.
Часови трају 45 минута.
.
Члан 17.
О интересовању и ангажовању ученика припремног разреда током похађања
наставе води се одговарајућа евиденција-запажање наставника.

Трошкови похађања наставе
Члан 18.
Трошкови похађања наставе ученика припремног разреда падају на терет
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Изузетно од става 1 . овог члана, уколико Министарства просвете, науке и
технолошког развоја не да сагласност на планирана материјална средства за
остваривање припремног предшколског програма, трошкови похађања наставе ученика
припремног разреда падају на терет родитеља.
Одлуку о висини трошкова похађања наставе ученика припремног разреда,
доноси Школски одбор, у складу са законом.
III-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Школе.

У Лозници, 08.05.2017.
Дел.бр.112 / 2014

Председник Школског одбора
___________________________
Зорица Дражевић

Овај Правилник је објављен на огласној табли Школе 11.05.2017.

